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ASPECTOS SOCIAIS Y ÉTICOS DO BINOMIO ALIMENTACIÓN E
TECNOLOXÍA

Abstract
In the last years the biotechnologies, especially those to obtain modified genetically organisms (GMOs), they are

changing the relationship established between societies and the system of food production. These changes are deeper than
those caused by the technologies applied up to now to the improvement of the production and the quality of the foods. In
this work the effects and implications of the GMOs on the scientific, social and economic conditions, as well as on the
ethical, religious and moral  principles of the peoples are analysed. Firstly, the role of GMOs in developed and undeveloped
countries is described and also their implication in the commercial relationships. The possibilities of the OMG to improve
the humanity’s general welfare are discussed in basis of the principle of justice, the government regulations the choice
right, the security of consumers, the biodiversity and the intellectual property of the corporations. Finally, the expansion
in the trade and production of ecological foods is pointed out.

Key words: Biotechnology, foods, genetically modified organisms, philosophy, ethic

Resumen
En los últimos años las biotecnologías, especialmente las de obtención de organismos modificados genéticamente

(OMG), están cambiando la relación que tienen las sociedades con la producción de alimentos de un modo más profundo
de lo que lo hicieron las tecnologías aplicadas hasta ahora a la mejora de la producción y la calidad de los alimentos. En este
trabajo se analizan los efectos e implicaciones de los OMG sobre las condiciones científicas, sociales y económicas, así
como sobre los valores éticos religiosos y morales de los pueblos. Así, en primer lugar se describe el diferente papel que
juegan los OMG en los países ricos y en los pobres y en las relaciones comerciales entre ellos. Seguidamente, se discuten
las posibilidades de los OMG para mejorar el bienestar general de la humanidad sobre la base del principio de justicia y los
aplicados en las regulaciones gubernamentales; así como las implicaciones en los derechos de elección y seguridad de los
consumidores, en la biodiversidad y en la cuestión de la propiedad intelectual de las multinacionales. Finalmente se hace
referencia al contrapunto que supone la expansión que están experimentando los alimentos ecológicos.

Palabras clave: Biotecnología, alimentos, organismos modificados genéticamente, filosofía, ética

Resumo
Nos últimos anos as biotecnoloxías, especialmente as de obtención de organismos modificados xenéticamente

(OMX), están a mudar a relación que teñen as sociedades ca producción de alimentos dun xeito mais profundo do que o
fixeron as tecnoloxías aplicadas ata o de agora a mellora da producción e a calidade dos alimentos. Neste traballo analízanse
os efectos e implicacións da producción de OMX sobre as condicións científicas, sociais e económicas, así coma sobre os
valores éticos, relixiosos e morais dos pobos. Así, primeiramente, descríbese o diferente papel que xogan os OMX nos
países ricos e nos pobres e nas relacións comerciais entre eles. De seguido, discútense as posibilidades dos OMX para
mellorar o benestar xeral da humanidade sobre a base do principio de xustiza e os aplicados nas regulacións gobernamentais;
así como as implicacións nos dereitos de elección e de seguridade dos consumidores, na biodiversidade e na cuestión da
propiedade intelectual das multinacionais. Finalmente, faise referencia o contrapunto que supón a expansión que están a
experimentar os alimentos ecolóxicos.

Palabras chave: Biotecnoloxía, alimentos, organismos modificados xenéticamente, filosofía, ética
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1. O CONTEXTO TECNOLÓXICO E SOCIAL

A procura de alimentos seguros, abundantes,
variados, nutritivos e gorentosos é unha constante
histórica. Non sempre, nin en todos os lugares estas
cualidades tiveron a mesma importancia. Dende a visión
do Norte, pódese decir que a revolución industrial supuxo
tamén un punto de inflexión nas prácticas de producción
de alimentos. Por unha banda era necesario fornecer de
cantidades suficientes ás inxentes masas humanas
desprazadas ós centros fabrís, lonxe físicamente das zonas
rurais productoras de alimentos; por outra, producíuse a
mecanización do agro que escomenzou a depender de
fortes insumos enerxéticos, fundamentalmente fósiles,
para incrementar a producción.

Neste contexto histórico é cando comenza a
apreciarse de forma conspícua ó papel do coñecemento
científico e as súas aplicacións tecnolóxicas neste proceso.
Algunhas actividades artesanas escomenzan a adquirir
dimensións e formas de organización industriais,
esencialmente da man de novas técnicas de cultivo e da
aplicación de tecnoloxías coma a appertización
(conservas). Ó tempo, da man de Pasteur, o cambio de
paradigma que supón a superación do creacionismo abre
a posibilidade dun achegamento científico á solución
dalgúns dos problemas plantexados pola incipiente
industria alimentaria. No eido alimentario sucédense os
avances para maximizar e optimizar o fornecemento de
alimentos, facelos máis seguros e máis variados a medida
que estas necesidades van sendo demandadas polo sistema
económico e a poboación.

Na figura 1 se amosan algúns datos ilustran a
evolución nos derradeiros 50 anos do incremento da
poboación e a producción primaria de alimentos. Pero
coma contrapartida, a sustitución da forza de traballo
agrícola por maquinaria, o aumento da superficie por
traballador e a reducción do número de explotacións,
desencadenaron una intensa emigración rural. As
consecuencias indirectas deste proceso son ben coñecidas.
Por exemplo, superada a demanda de forza de traballo
industrial da postguerra mundial, o fenómeno da
emigración rural, dende os setenta, só fai xerar
desemprego. O éxodo é tal que en certas rexións de Europa
(coma Galicia) e Estados Unidos, chega a un habitante
por kilómetro cadrado, o que leva aparellado a dificultade
para o mantemento de servicios coma correos, escolas,
médicos e a mesma vida social.

Pero tamén non se pode obviar que o fenómeno
do aumento da productividade da agricultura ten aspectos
colaterais positivos: reducción da semana laboral, a rebaxa
da idade de xubilación e o prolongamento da
escolarización.

Este milagre na producción primaria, o que se
chamou Revolución Verde, conduciu ós correspondentes
incrementos na producción gandeira (de carne e leite), e
a un espectacular desenvolvemento do conxunto da
industria alimentaria. A Revolución Verde estivo baseada
na mellora de tres cereais o trigo, o arroz e o millo
aplicando procedementos de mellora xenética por
hibridación sexual e prácticas agrícolas dependentes da
auga, da mecanización e de fortes insumos de
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agroquímicos. No terceiro mundo, a Revolución Verde
contribuiu a evitar a fame aínda que non o conseguiu
eliminala (China e Latinoamérica pasaron a ser
exportadores de grao, pero Africa ficou o marxe do
progreso). Sen embargo, hai unha decena de anos que se
advertiu que se chegou o máximo potencial. Así, os
incrementos na productividade veñen mermándose dende
finais dos 80 debido en boa parte a que os rendimentos
actuais das variedades melloradas están a chegar o seu
máximo teórico, a escaseza e erosión de solo fértil e tamén
a dificultade de acceso a auga non contaminada con
fertilizantes ou plaguicidas (FAO, 1999). Neste senso, tal
e como se amosa na táboa 1 é preocupante a previsión
dalgúns indicadores.

Neste escenario de final de ciclo, a biotecnoloxía
por medio da transxénese aplicada a producción agrícola,
sobre a que se voltará de seguido, preséntase como a saída
que permitiría aumentar a producción de alimentos.

Pero a tecnoloxía aplicada no eido da alimentación
emprégase máis alá da producción de colleitas. É tamén
na industria transformadora de alimentos onde se atopan
claros exemplos delo. Hoxe en día as tecnoloxías
convencionais reducen as perdas debidas o deterioro das
materias primas e permiten prolongar a duración no
almacenamento e melloran a calidade dos alimentos en
relación ca súa inocuidade, salubridade e características
nutricionais. Tecnoloxías avanzadas coma a irradiación,
os tratamentos a altas presións a temperatura ambiente
ou as pulsacións luminosas de alta intensidade xa se
empregan para reducir o risco microbiolóxico dos
alimentos, e a extracción supercrítica úsase para recuperar
constituintes alimentarios valiosos ou eliminar outros non
desexados.

En definitiva, nos paises do norte, o feito de ocupar
unha posición de aventaxada na aplicación de tecnoloxías
convencionais e de vangarda suministrou, ata o de agora,
satisfacción e seguridade ós seus habitantes ó tempo que
aumentou as posibilidades de éxito no comercio mundial
de alimentos.

Como ven de apuntarse, hai poucos anos, fronte
as tecnoloxías tradicionais, a irrupción da biotecnoloxía
moderna viu mudar de novo o paradigma da alimentación,
da súa relación co home e cos sistemas productivos. Con
ela, e sobre todo gracias a enxeñería xenética,
escomenzáronse  a fabricar alimentos con novas
estructuras moleculares (por exemplo sucedáneos de
graxas naturais), novas variedades de plantas
xenéticamente optimizadas e un ronsel de organismos
tranxénicos con características novas e mais desexables:
plantas capaces de crecer en solos ácidos ou con metais,
resistentes a sequía, a salinidade e as plagas, menos
dependendes de agroquímicos ou con cualidades nutritivas
melloradas, un maior contido en vitaminas, propiedades
farmacéuticas, etc. Son xa millóns as hectáreas sementadas
de cultivos tranxénicos coma soja, patacas, millo ou
tomates, e moitos mais os microorganismos xenéticamente
modificados para obter unha cantidade inxente de enzimas
necesarias para a producción masiva de alimentos
(RAMON, 1999).

Así pois, do mesmo xeito que a revolución verde
dos anos 50 pódese considerar o derradeiro fito da era da



Indicador Previsión 

Terra necesaria para loxar 
       o crecemento demográfico 

50 millóns de hectáreas 

Hectáreas arables por habitante 0,15 

Reservas de terra arables  300 millóns de hectáreas 
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revolución industrial baseada nos insumos de enerxía fósil
e agrooquímicos, os avances científicos no último cuarto
do século pasado no campo da bioloxía molecular e a
química do ADN creou unha nova ferramenta tecnolóxica,
a biotecnoloxía cuias aplicacións na producción de
organismos modificados xenéticamente (OMX) sitúanos
nunha nova fronteira que delimita un ámbeto no ben
explorado dende o punto de vista das súas implicacións
científicas e éticas.

Especialmente no caso dos OMX, non se pode
negar o carácter político dunha boa parte das opcións
asumidas nas tarefas científicas e tecnolóxicas xa que
dependen dun proxecto concebido por homes cun fin
concreto. É evidente que a ciencia e a tecnoloxía non son
neutrais nin asépticas. Por elo, cando se analizan os efectos
do binomio biotecnoloxía e alimentación sobre as
condicións científicas, sociais e económicas e os valores
éticos, relixiosos e morais, plantexanse cuestións coma:
¿Ten límite a alteración xenética ou pódese facer en todo
ser vivinte se ten utilidade? ¿A dotación xenética dos seres
vivos é unha herdanza común ou pode ser patentada e
privatizada? ¿As empresas propietarias de patentes
biotecnolóxicas deben estar sometidas a algún tipo de
control democrático? ¿Quén se benefícia e quén sae
perxudicado? ¿Existe unha verdadeira necesidade de
producir OMX? ¿Está a ciencia pública ó servicio de
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Figura 1. Parte superior: incremento da poboación mundial e do
consumo enerxético medio diario por persoa. Parte inferior: incremento
relativo do conxunto da producción mundial agrícola e de grao de
cereal. Dacordo co FAO (1999).

Táboa 1.- Previsións para os vindeiros 50 anos de algúns indicadores
demográficos e agrícolas dacordo con STRAUSS (1999).

intereses exclusivamente privados? ¿Plantexan problemas
de seguridade humana ou medioambiental? ¿Cales son as
implicacións no terceiro mundo?

De seguido desenvolveranse estas cuestións
enmarcadas nos sistemas e hábitos actuais de producción,
comercialización e consumo de alimentos. Así,
describirase o papel dos OMX nas diferentes partes do
mundo no contexto da producción, comercio e o consumo
de alimentos, o medioambiente e a biodiversidade;
Identificaranse as implicacións éticas e sociais sobre a
base dos principios do benestar xeral da humanidade, o
mantemento dos dereitos dos pobos e o principio de
xustiza e finalmente, se fará mención ó camiño de volta
que se está a experimentar coa chamada agricultura
ecolóxica.

2. A PRODUCCIÓN E O CONSUMO DE
ALIMENTOS TRANSXÉNICOS NO MUNDO

2.1. Nos paises desenvolvidos

A principal diferencia entre os paises desenvolvidos
(xeográficamente: Europa, América do Norte, Australia
e Xapón) e os pobres no consumo de alimentos atópase
fundamentalmente nun cambio dende os productos básicos
amiláceos hacia productos coma o azucre ou a carne. De
feito, existe unha indiscutible relación directa entre o PNB
per cápita e o consumo de proteínas animais e inversa cas
proteínas vexetais. Deste modo, aínda que a proporción
do gasto en alimentación baixa cos ingresos (un 10% en
EEUU frente a unha media do 50% en Africa), o gasto
total aumenta co benestar económico e mércanse
productos de mais valor.

A tecnoloxía permite neste ámbito xeográfico unha
elevada abundancia, variedade e seguridade dos alimentos
que se consumen, de modo que non só teñen coma misión
satisfacer as necesidades nutricionais da poboación, que
paradóxicamente comenza a sufrir os problemas da
sobrealimentación, senon que constituen productos os que
se lles demanda características adicionais moitas veces
relacionadas co status social e a satisfacción hedonista
subxectiva. Proba delo  son os criterios que determinan a
adquisición de alimentos en algúns paises europeos e que
se citan na táboa 2.

Os OMX destínanse a satisfacer os dous primeiros
aspectos valorados, a calidade e o precio. O primeiro deles
é un concepto difuso no que se incluen factores tan
dispersos como a garantía e confianza que ofrece o
alimento (dada en boa medida pola etiqueta ou pola orixe
xeográfica) ou a posesión de propiedades funcionais
específicas tanto de tipo nutritivo (enriquecemento en



183

vitaminas) coma de elaboración (rapidez ou facilidade de
preparación). A título orientativo na táboa 3 recóllense
algunhas das melloras desenvolvidas.

Por outra banda os cultivos tranxénicos que
incorporan resistencia a herbicidas ou insecticidas
naturais, ou os vexetais tranxénicos que incorporan xenes
de resistencia as xiadas ou a solos salinos espérase que
poidan reducir os precios dos alimentos en orixe ó
maximizar a productividade de cultivos e solos e
minimizar as perdas das colleitas que, por diversos
motivos, na actualidade, no mundo, poden alcanzar un
30%.

Sen embargo, fronte a visión anterior hai quen
considera que a aplicación das biotecnoloxías ven
motivada por criterios económicos máis que por
necesidades humanas. Afirman que a finalidade do
complexo agro-biotecnolóxico-industrial é pura e
exclusivamente a procura de cartos e non a solución dos
problemas agrícolas. Baséanse en que tales tecnoloxías
están a industrializar a agricultura máis do que o fixo a
revolución verde, aumentando a dependencia de insumos

Táboa 2.- Importancia respectiva dunha serie de características dun producto na elección polo consumidor. Dacordo con TRAILL (1999).

industriais en forma de productos químicos e as sementes
correspondentes a eles. Sementes neste caso protexidas
por dereitos de propiedade intelectual que enaxenan o
control que ten o agricultor sobre o xermoplasma
(ALTIERI, 1996)

No conxunto de España a situación non é moi
diferente do resto de Europa. Hai 50 anos cun salario
mínimo mercábanse tres kilos de trigo, hoxe pódense
adquirir máis de 200. Na actualidade están sementadas
máis de 400 mil hectáreas con millo transxénico, e este
ano esgotáronse as existencias das dúas variedades
autorizadas xa que se duplicou a demanda, o que impedirá
sementar 25 mil hectáreas adicionais.

2.2. Nos paises do terceiro mundo

No terceiro mundo as situacións son muy distintas
entre os países en vías de desenvolvemento e os países
pobres. En algúns de América Latina a situación non é
moi diferente a Europea en canto ó que é apreciado polo
consumidor, pola contra en outros a satisfacción das

 Bélxica España Francia Reino Unido Italia Países Baixos Alemania Total

Calidade do producto 25,5 28,1 20,7 19,1 26,6 23,1 30,8 25,1 

Precio 19,6 16,0 16,7 15,6 13,1 14,8 18,8 16,5 

Nome da marca/fama 12,7 11,3 12,8 2,.9 15,9 13,8 10,7 14,4 

Frescura 14,2 5,4 10,3 9,4 9,2 13,1 10,3 9,4 

Garantía 6,3 13,7 7,8 12,1 7,3 9,0 8,5 9,4 

Hábito 5,9 3,5 6,8 2,0 7,3 4,2 1,7 4,1 

Inocuidade 4,4 5,1 4,6 2,0 5,3 7,6 4,3 4,1 

Opción de varios tamaños 1,5 3,9 4,3 4,7 2,4 1,7 2,1 3,3 

Facilidade de emprego 3,4 2,0 3,6 3,1 2,4 3,1 3,4 2,9 

Posibilidade de seleccionar 1,5 2,7 2,5 2,3 2,9 1,7 2,1 2,5 

Aspecto 1,5 2,0 2,8 3,1 1,9 2,1 2,6 2,5 

Envasado práctico 1,0 2,0 1,8 1,6 2,4 2,4 1,7 2,1 

Estado do envase 1,0 2,3 2,1 2,3 1,4 1,7 1,7 2,1 

Variedade de marcas 1,5 2,0 3,2 0,8 1,9 1,7 1,3 1,6 

 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Producto Mellora 

Tomate Non sufre ablandamentos co tempo de almacenamento 

Tomate Resiste os danos mecánicos durante a recollida e o transporte 

Tomate Proporciona unha salsa espesa sin necesidade de aditivos 

Soxa Ten maior cantidade de metionina 

Pataca Proporciona purés máis consistentes e absorbe menos graxa na fritura 

 

Táboa 3.-Algúns exemplos de melloras obtidas cos productos tranxénicos Dacordo con RAMON (1999)
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necesidades nutricionais básicas é a súa principal
preocupación. Sen embargo, todos eles teñen en común
seren suministradores da biodiversidade que precisa a
industria biotecnolóxica agroalimentaria do primeiro
mundo. Na táboa 4 clasifícanse algúns paises en función
das relacións actuais ou potenciais ca biotecnoloxía
alimentaria.

Para moitos a esperanza é que a progresiva posta
en marcha de programas de investigación en biotecnoloxía
agrícola permita o fortalecemento dun incipiente sector
biotecnolóxico baseado nunha primeira fase na mellora
vexetal de colleitas locais e o uso de metodoloxías non
transxénicas (sementes híbridas, técnicas de
micropropagación, etc.) para nun futuro ser capaces de
incorporar e aplicar tecnoloxías de vangarda. O obxetivo
último é reducir a fame no terceiro mundo e garantir un
suministro abundante de alimentos nestes paises
(STRAUSS, 1999).

Os detractores da biotecnoloxía agrícola soteñen
que ó seren tecnoloxías caras e protexidas por patentes
non son accesibles os pequenos agricultores de escasos
recursos. Ademáis son tecnoloxías esencialmente
comerciais o que implica que só se desenvolverá e aplicará
o que se poida vender, é decir un número limitado de
cultivos para os que hai mercados grandes e seguros que
permitan o retornos dos grandes investimentos realizados,
e non os cultivos de variedades locais adaptadas os
sistemas de cultivo e alimentarios particulares. Máis ainda,
pronostican que a biotecnoloxía debilitará as
exportaciones dos pequenos productores (RIFKIN, 1998).
Episodios recentes sosteñen esta última afirmación: A
fructosa producida por biotecnoloxía e máis o edulcorante
thaumatin xa fixo caer o precio do azucre e deixou no
paro unha parte dos 10 millóns de traballadores da caña
de azucre. 70.000 agricultores de Madagascar
arruináronse cando se escomenzou a producir vainilla nos
laboratorios.

En Galicia a situación é mais semellante a que se
atopa en algúns países en vías de desenvolvemento que á
do norte de Europa. Dacordo cos dados que proporciona

a propria Consellería de Agricultura o desenvolvemento
de OMX como productos agroalimentarios non figura
entre os temas prioritarios do programa de I+D agrario
galego. Se ben se recolle coma liña de interese a
producción de aditivos alimentarios por procedementos
biotecnolóxicos, o certo é que se refire máis a aplicación
de tecnoloxías convencionais de enxeñería da
fermentación que o desenvolvemento dun auténtico
programa de obtención de modificación xenética de
microorganismos.

Pola contra, en Galicia se está a dar un forte pulo
a agricultura ecolóxica que está a contar en Europa cun
mercado creciente e en expansión. A creación pola Xunta
de Galicia do Consello Regulador da Agricultura
Ecolóxica de Galicia ten coma finalidade o control
normativo e a promoción desta modalidade de producción
agrícola.

2.3. Comercio de alimentos e tecnoloxía

O proceso de liberalización do comercio
internacional, a chamada globalización, baseada
esencialmente na prohibición feita pola Organización
mundial do comercio da aplicación de medidas
arancelarias ou de barreiras ó comercio, está a ter
consecuencias non sempre positivas en tódolos ordes da
actividade humana. No caso da producción de alimentos
nos paises en desenvolvemento permitiu abrir tanto
posibilidades a exportación ó primeiro mundo, pero tamén
incrementou a competencia no mercado mundial. Nos
países desenvolvidos permitiu aumentar a variedade de
alimentos dispoñibles e reducir o seu prezo, pero tamén
trouxo aparellado unha menor autonomía no
abastecemento e un incremento espectacular das
enfermidades transmitidas polos alimentos debidas á
contaminación microbiolóxica ou química (ARNOLD,
1999).

O incremento da productividade fixo descender nos
últimos anos ininterrumpidamente os prezos das materias
primas agroalimentarias. Dado que son a principal moeda
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Pais Grao de desenvolvemento biotecnolóxico 

Bangladesh, Burma, Nepal, Sri 

Lanka, Vietnam 

Pouco interese, instalacións e implicación 

Filipinas, Indonesia, Malasia, 

Paquistán, Tailandia 

comenzan a usar biotecnoloxías modernas 

India y China Posúen convenios cos paises desenvolvidos 

para a formación de científicos e a adquisición 

de novas tecnoloxías 

República de Corea Posúen programas de investigación e convenios 

entre os sectores públicos e privados dos países 

industrializados 

 

Táboa 4.-Clasificación dalgúns paises non desenvolvidos en función da sua relación cas biotecnoloxías.
Dacordo con SASSON (1993; 1998).
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de cambio nos mercados mundiais para moitos países en
desenvolvemento, se se fai a comparación co precio dos
productos manofacturados que teñen que importar, as
exportacións destes países perderon un 40% do seu valor
tan só nos anos oitenta. Por exemplo un saco de café que
valía 310 dólares en 1977, custaba hai oito anos 79.

Sen embargo, dende a OMC e a mesma FAO
afírmase que a abolición dos aranceis podría supoñer para
os países en desenvolvemento unha gañancia de 800
millóns de dólares, e a supresión de barreiras no
arancelarias chegaría a 3000 millóns de dólares máis.

É evidente que o éxito e o incremento do volume
do comercio mundial de alimentos é debido ó progreso
experimentado pola tecnoloxía dos alimentos e a
producción agrícola. Por si soas, as condicións
económicas e os acordos políticos non promoverían o
comercio de alimentos se éstes non se conservaran ou
chegaran en condicións inaceptables para o consumo.

Pero, por outra banda, aínda que se creou un marco
multilateral de normas básicas destinadas a protexer a
saúde humana e a reducir os efeitos desas medidas sobre
o comercio (o chamado acordo MSF: medidas sanitarias
e fitosanitarias) é alarmante a reducción do rigor que están
a sufrir as reglamentacións sanitarias dos alimentos dos
diferentes países (especialmente no caso de residuos de
agroquímicos, zootécnicos e nos transxénicos)
presionadas polas normas da OMC que ven nelas barreiras
técnicas ó comercio (CROMPTON & WAKEFORD,
1998)

Neste sentido o cerne é a evaluación dos riscos
para a elaboración de normas sobre a inocuidade dos
alimentos. Ainda que a evaluación fundaméntase en
criterios científicos, éstes, especialmente nos OMX, non
son sempre concluintes o estar as veces pouco
desenvolvido o coñecemento nese eido. Por exemplo, a
adopción de moratorias sobre o uso dos transxénicos en
Europa sobre a base da prevención á espera de resultados
científicos sobre a súa inocuidade para as persoas e o
ambiente, é visto dende os Estados Unidos coma un
obstáculo encuberto ó comercio, acusando ás autoridades
comunitarias de instrumentalizar con este fin os grupos
ecoloxistas e as asociacións de consumidores.

Finalmente, non se debe esquencer a influencia das
forzas do mercado e os fluxos do capital que poden
sustraer a libertade dos paises pobres a decidir sobre as
suas políticas agroalimentarias.

3. PROBLEMAS ÉTICOS E SOCIAIS DOS OMX

3.1. As posibilidades científicas diante dos principios
éticos

Dacordo co exposto anteriormente, o
desenvolvemento de OMX plantexa tanto problemas
científicos coma éticos. Dende un punto de vista científico
trátase de comprender os patróns de causalidade e as
relacións existentes entre os xenes de modo que se poidan
alterar dirixidamente as características dos organismos.
Eticamente compre establecer cales das alteracións
posibles poden facerse, xa que, en definitiva os principios

éticos son os que proporcionan as referencias para evaluar
as políticas e as prácticas que se levan a cabo. E tal
establecimento e máis complexo que un simple
razoamento práctico no balance entre os beneficios da
tecnoloxía e os perigos ou desavantaxes que supón. Que
os OMX sexan ou non éticamente aceptables depende da
súa adecuación os tres principais principios que son
pertinentes na evaluación das políticas, esto é, o benestar
xeral os dereitos individuais como a libertade de elección
e o principio de xustiza (KENNEDY, 1999).

Compre ter en conta que para a maioría dos
consumidores individuais a elección entre comer ou non
un alimento feito con OMX non é unha cuestión ética,
salvo que haxa restriccións personais relativas á creencias
relixiosas coma os alimentos kosher. Sen embargo, tal
consumo pode ser éticamente cuestionable se dun xeito
indirecto causa algún dano, viola dereitos ou causa
inxustiza.

Pero é que ademais as novas cualidades
perseguidas en moitos organismos tranxénicos non sempre
son vistas do mesmo xeito por todolos agricultores. Por
exemplo, os campesiños de muitos países pobres non
conceden, paradóxicamente, especial importancia o
rendemento do grao (esencial na producción agrícola do
primeiro mundo) Pola contra, atenden a un conxunto
disperso de múltiples rasgos principalmente relacionados
coa postcolleita (pouco relevantes para a industria e os
consumidores dos paises ricos) como a capacidade de
molturación a mao do grao ou a capacidade para evitar a
sensación de fame unha vez comido o grao cocido.

Trátese pois de discutir ás cuestións platexadas
anteriormente establecendo as vinculacións entre os
problemas puramente científicos, éticos e sociais. Deste
proceso dialéctico poderá determinarse se a biotecnoloxía
será capaz de mellorar o benestar xeral ou, pola contra,
implica a asunción de riscos, polo dagora descoñecidos,
para os consumidores e o medio ambiente. Haberá que
debatir se os consumidores teñen dereito a estaren
informados da natureza do que comen para poder facer
unha escolla libre ou se poden os científicos plantexar
problemas de obxección de conciencia polas implicacións
das invencións ou os fondos empregados nelas. E
finalmente tamén determinar quén son os principais
beneficiarios e, de haber perdas pola aplicación das
biotecnoloxías se está previsto compensalas dun xeito
aceptable.

E xunto co anterior, non esquencer que, para moita
xente, existe una consideración adicional acerca do papel
dos OMX no staus ético da natureza en sí mesma. Isto é a
percepción de que os OMX non son naturais, máis ainda
o sentimento de que está a transgredir a orde natural e
que se está a industrializar a natureza dun xeito atentatorio
(RAMON, 1999).

2.2. Benestar e principios nos que se basean as
regulacións gubernamentais

O obxetivo fundamental da política alimentaria é
protexer e promover o benestar dos cidadáns, ben
entendido como unha lista de seguridades básicas: acceso
a alimentos seguros e nutritivos, protección do
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mediambiente e a promoción da investigación para
perfeccionar tales seguridades.

Sen embargo, cando se evalúa o efeito dunha nova
tecnoloxía sobre o benestar mediante balance risco/
beneficio é posible que os problemas éticos se agochen
diante da disquisición científica na valoración do risco.
No caso dos OMX, por exemplo, centrar o debate
exclusivamente sobre a súa inocuidade para o consumidor
final ou o medio ambiente pode ocultar a influencia que
ten sobre os agricultores do terceiro mundo cos cultivos
de sustitución. Polo mesmo motivo, pódese estar
impedindo o disfrute dun logro positivo e beneficioso para
o conxunto da humanidade por unha aplicación restrictiva
do principio de precaución.

De feito tal principio, en virtud do cal a prevención
do dano é unha premisa á que hai que destinar un esforzo
por riba do que habería que facer para obter un potencial
beneficio plantexa o problema de en qué condicións debe
ser aplicado. Parece de sentido común que, coma afirman
os defensores dos OMX, se éstos reduciran sustancial e
efectivamente a fame do mundo, xustificaríase un pequeño
dano no medioambiente; e, do mesmo modo, se as colleitas
dos OMX só benefician as empresas de sementes non se
pode admitir o mais mínimo risco para o consumidor.

 Pode pois que haxa que facer un achegamento
preventivo a esta nova tecnoloxía pero sen chegar ó seu
bloqueo, xa que que isto impediría que a maioría da
poboación do mundo que está nos países pobres se
beneficien das posibles avantaxes, se é que as hai, dos
OMX porque os habitantes dos paises desenvolvidos non
queran asumir o máis mínimo risco (KENNEDY, 1999).

3.3. O dereito de elección polo consumidor

O dereito de elección polo consumidor é un dos
dereitos individuais que para poder exercerse teñen que
darse dúas condicións previas: ter opcións entre ás que
facer a escolla e ter información suficiente e veraz que
permita escoller de modo consciente. Ambas condicións,
de feito, implican que podan existir alimentos de OMX
no mercado e que estean axeitadamente etiquetados
(RAMON, 1999). Sen embargo, son moitos os que
sosteñen a necesidade de evitar expoñer á poboación a
alimentos que poideran representar algún tipo de risco,
especialmente se non son alternativas substancialmente
diferentes (KENNEDY, 1999).

O dereito á información por medio dun etiquetado
suficiente e veraz ten, con todo, consecuencias fácticas
derivadas dos custos de implantación (análises,
certificacións, validacións) que non se poden obviar. Así,
ainda que inicialmente tales custos recaen nos productores,
éstes trasladaranos de modo inevitable ben ós
consumidores incrementando o precio dos alimentos, ben
ós empregados reducindo o incremento dos salarios. Como
ninguén desexa tales consecuencias, finalmente acéptase
en moitas circunstancias a chantaxe: é preferible non saber
de qué está feito o alimento que pagar un sobreprecio por
él (LEWIS, 1999).

Por outra banda é preciso preguntanse tamén se o
consumidor ten que ter dereito a non comprar alimentos
derivados de OMX producidos por agricultores ou

gandeiros a quen lle impuxeron a obriga de obtelos. Por
exemplo, ¿é razoable que un agricultor para garantir a
compra da súa colleita se vexa obrigado a prantar un millo
xenéticamente modificado, mentras un consumidor ten o
dereito a non comprar carne dunha tenreira alimentada
con ese millo?

3.4. O principio de xustiza

O principio de xustiza plantexase porque as
compañías multinacionais productoras de OMX teñen un
poder excesivo con respecto dos consumidores,
investigadores e pequenos agricultores, en especial nos
dos paises menos desenvolvidos, de xeito que as súas
decisións que sen dúbida benefician ós seus intereses
poden implicar graves inxustizas a terceiros sen que os
danados, dado o desequilibrio de forzas, poidan ser
compensados (KENNEDY, 1999).

Cabe pensar que se as sementes modificadas
xenéticamente ofrecen avantaxes claras desprazarán o
cultivo das variedades naturais naquelas partes do mundo
onde se poidan pagar os dereitos de propriedade
intelectual (sobre a que se voltará máis adiante) que
impoñen as multinacionais. Isto implicará unha perda de
biodiversidade para as xeneracións futuras, e a perda de
autonomía dos agricultores así coma a enaxenación da
súa obriga de manter o xermoplasma herdado. Pero tamén,
nos paises menos desenvolvidos, ó non poder pagar polas
sementes veranse privados das melloras que poidan
supoñer pero tamén da posibilidade de vender a súa
producción agrícola, e elo aumentará a diferencia entre
os ricos e os pobres. Ademáis, non parece xusto que se
pida os países pobres que posúen a maior biodiversidade
que a conserven (como bancos de xermoplasma) sin lle
dar nada a cambio. Non existe un mecanismo simétrico
das patentes biotecnolóxicas que premie os agricultores
polo mantemento da biodiversidade que beneficia os
países ricos.

De feito, dado que moitos dos esforzos empregados
en desenvolver OMX teñen coma obxetivo o primeiro
mundo para satisfacer as necesidades da agricultura
industrializada e as industrias elaboradoras de alimentos,
cabe sospeitar que sexan colleitas que non proporcionen
traballo e emprego nos paises pobres, nin que reduzan a
mortandade ou a malnutrición endémica nesas áreas.

Pero tamén, pola contra, dada a dependencia de
agroquímicos desas sementes, debe terse en conta a
posibilidade de que o seu uso afectará negativamente as
prácticas agrícolas esencialmente sostibles do terceiro
mundo, desplazando das terras de cultivo ós pequenos
agricultores incapaces de afrontar os custos de producción.

Seguindo a liña argumental, hai que preguntarse
se os beneficios económicos derivados dos OMX son
redistribuidos e chegan tanto os agricultores
(incrementando a súa renda) coma os consumidores
(reducindo o custo dos alimentos) ou, pola contra
concéntranse nas grandes corporacións posuedoras das
patentes.

Algúns economistas, con todo, sosteñen que si
globalmente os OMX benefician a máis poboación da que
sae perxudicada e proporciona ganancias suficientes para

186

Cienc. Tecnol. Aliment. Vol. 3, No.3, pp. 180-189, 2001                          ISSN 1135-8122                      ©2001 ALTAGA



compensalos o seu uso está esencialmente xustificado. A
cuestión reside na relatividade entre a valoración dos
beneficios duns e os perxuicios doutros e de a quén asignar
a responsabilidade dos perxuicios: ó científico que fai a
investigación, ó laboratorio que a desenvolve e a pon no
mercado, ó governo que aproba o uso ou ó consumidor
final.

3.5. A cuestión da seguridade ambiental e do
consumidor

A cuestión da bioseguridade, dende un punto de
vista ambiental, plantexase polo risco que supón que os
OMX interfiran negativamente cas especies silvestres ou
cultivadas atentando contra a biodiversidade que
fundamentalmente se atopa nos paises pobres ou en vías
de desenvolvemento (MUÑOZ, 1996; 1999)

Ainda que as plantas transxénicas aprobadas
pasaron unha morea, sen precedentes na industria
alimentaria, de estudos toxicolóxicos e ecolóxicos que
farían non aprobar moitos alimentos convencionais, é
preciso recoñecer que non cubren toda a gama posible de
efectos a longo prazo. Mesmo se pode afirmar que os
estudos de seguridade ambiental a longo prazo pola
complexidade derivada do número de variables e a
elevadísima inversión que implican son case que
imposibles de facer. E, por isto, a falta de datos definitivos,
xurde o xogo de argumentos e contraargumentos baseados
nuns poucos datos empíricos. Por exemplo fronte a crítica
de que a introducción nun organismo dun xene dunha
especie non emparentada non é equivalente á mellora
xenética tradicional, replícase ca precisión da
biotecnoloxía introducindo só os xenes desexados fronte
a enorme cantidade de material xenético non caracterizado
transferido no xeito tradicional. A contaminación xenética
por transferencia horizontal a outras especies que xa
sucedeu dende plantas transxénicas a silvestres en EEUU
e Europa é contestada co argumento de que tamén sucede
de modo natural na natureza aínda que de xeito moito
mais lento, sendo considerado un mecanismo evolutivo.
Con todo, son inquietantes certas posibilidades de risco
como a de que as plantas modificadas xenéticamente se
convertan en malas herbas, a de que a introducción en
áreas que son a orixe botánica desa especie destrúa, por
exemplo formando híbridos indesexados, parentes
silvestres que non poderían ser recuperados ou que se
produzan en insectos resistencias nocivas a proteína
insecticida transferida á planta ou que ésta proteína
insecticida afecte a insectos útiles.

Pero o certo é que despois de 30 anos de plantas
transxénicas ainda non hai coñecemento dun accidente
que poida clasificarse de grave ou irreversible, e tampouco
se concretou un risco sustancial despois dos estudos de
bioseguridade feitos na UE. Ademáis a erosión xenética
tamén é producida pola agroindustria tradicional, xa que
dende a revolución verde estanse a seleccionar especies
superproductoras que se introducen en áreas alleas e
lonxanas.

A seguridade dos consumidores, da súa saúde,
parece estar garantida polas probas, e ensaios que deben
pasar os OMX. Ainda así, moitos dos alimentos

elaborados a partires de OMX son variantes non moi
diferentes de alimentos existentes ben aceptados, e isto
plantexa algúns problemas. Dado que os alimentos que
hoxendía se consideran inócuos sirven coma referencia
para comparar a inocuidade dos novos alimentos, en
EEUU os procedementos de evaluación empregados son
diferentes dos que se aplican cas novas moléculas
químicas. O novo alimento podería considerarse inocuo
si se chega a determinar que  é “substancialmente
equivalente” en canto á inocuidade e valor nutritivo ó
alimento existente, e de non poderse demostrar
equivalencia sustancial habería que proceder a estudos
toxicolóxicos.

3.6. A cuestión da propriedade intelectual

Segundo a Asociación Española de bioempresas,
o proceso de innovación e desenvolvemento de novos
productos agroalimentarios derivados do uso da
biotecnoloxía consíguese despois de 10 ou 15 anos de
traballo, un proceso riguroso e exhaustivo de cumprimento
da normativa vixente e unha inversión promedio de 7000
millóns de pesetas. De ahí a necesidade que teñen as
empresas de contar cun marco xurídico que permita
rentabilizar os investimentos en I+D por medio dos
dereitos a da propriedade intelectual. A idea subxacente
nas patentes ademáis de compensar os investimentos feitos
é o beneficio do conxunto da sociedade ó promover o
progreso científico, tecnolóxico e económico.

Os sistemas de control tradicionais do material
propagable sexualmente baseábanse na distintividade,
uniformidade e estabilidade das sementes híbridas e
permitían tanto o chamado “privilexio do agricultor” polo
que os agricultores están exentos de pagar regalías se
gardan parte das sementes dunha colleita para a seguinte,
coma a “exención do mellorador” pola que se permite
usar a variedade comercial para mellorala e comerciar
con elas sen necesidade de pagar a quen obtivo a orixinal.
Sen embargo, a necesidade de retorno dos capitais
investidos no desenvolvemento de sementes transxénicas
invalidan tales sistemas de control e requiren do sistema
de patentes. Con elas, as multinacionais obrigan os
agricultores a mercar todolos anos as sementes, quedando
prohibida a utilización dos remanentes de unha colleita
para sementar o ano seguinte. O celo desta prohibición é
tal que, ante a posibilidade de que alguén se escapara o
control, desenvolveron o gene terminator, que
autoesteriliza a semente unha vez colleitada para que non
se poida utilizar no seguinte ano.

Unha patente ten que cumprir tres requisitos:
novidade, utilidade e que teña altura inventiva (que non
sexa obvia). A cuestión é si cabe excluir os inventos
baseados no funcionamiento dos seres vivos do sistema
de patentes. Os principais argumentos para elo son que
tenden a crear monopolios sobre a vida e que inhiben a
investigación .

O primeiro dos argumentos baséase en que as
patentes están previstas para excluir ós competidores da
explotación comercial da invención, pero o feito de que
só sexa durante un periodo de tempo concreto (por
exemplo 20 anos) limita o carácter monopolista. Ademáis,
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a vida como tal, é un ben material e a patente protexe un
ben inmaterial resultante da inventiva. Con todo, existe
un debate acerca de se deben incluir nas leis de patentes
clausulas acerca da moralidade da invención para evitar
patentar un procedimiento inmoral ou repugnante.

Con respecto ó segundo dos argumentos, ata hai
pouco tempo pensábase que o sistema de patentes era unha
parte indispensable para o avance da ciencia. Sen embargo,
a tendencia a patentar resultados obtidos con fondos
públicos para que sexan empresas privadas os que os
exploten cuestiona a bondade social do procedemento,
especialmente cando o patentado son precisamente
ferramentas para a investigación coma técnicas de
experimentación ou aperellos.

Así as cousas, fronte á  situación en EEUU, en
Europa inténtase chegar a un equilibrio entre os intereses
das empresas e os dos agricultores xa que se manten o
“privilexio do agricultor” matizado de xeito que se permite
un pago reducido a empresa ainda que non teñen que pedir
permiso para utilizar as sementes no seguinte ciclo de
sementeira e os pequenos agricultores están exentos de
pago.

3.7. O camiño de volta: Os alimentos ecolóxicos

Como se indicou o comenzo, a biotecnoloxía xurde coma
resposta a necesidade dunha crecente demanda de
alimentos por mor do incremento demográfico e a
reducción das terras de cultivo. Ainda que moitas das
solucións propostas por tais tecnoloxías pretenden reducir
os insumos de agroquímicos, é claro que constitúe un paso
máis na intensificación da agricultura, e para moitos
representa tamén un paso máis na súa insostebilidade. De
ahí o paralelo e crecente interese por sistemas productivos
sostibles coma os que propón a agricultura orgánica e
ecolóxica, baseada na diversificación e integración de
colleitas e gando. Sen dúbida, trátase dun camiño de volta
que nos sitúa antes da Revolución Verde, pero eso sí, cunha
nova perspectiva e procedementos productivos. Non se
trata dunha renuncia maximalista os logros tecnolóxicos,
máis ben constitúe unha revisión dos modos tradicionais
de producción a luz do coñecemento científico acumulado
Esta aproximación está a colleitar en algúns paises pobres
indudables éxitos concretos de productividade e renda dos
agricultores, ainda que, polo dagora, non é nin moito
menos unha alternativa que poida xeralizarse. Pero, por
motivacións ben diferentes as anteriores, é sobre todo, un
gran negocio nos países ricos que non se lles escapa as
multinacionais da distribución da alimentación. Por
exemplo, o consumo eco en Dinamarca chega a un 30%
do total, e en Alemaña a un 10%. Pola contra en España
apenas supón un 0,5%.

A positiva relación que existe entre a renda
dispoñible nos países e o consumo eco non é casual, os
alimentos eco son considerablemente mais caros. E non
podía ser menos, xa que a unha menor productividade hai
que engadirlle o custo da reconversión dos sistemas
productivos de intensivo a orgánico o que pode significar
periodos medios de 3 anos ata alcanzar a producción
definitiva. Do mesmo xeito, polo dagora este sistema
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productivo en Europa se sustenta tan só polo sobreprezo
que os consumidores destes alimentos están dispostos a
pagar.

Con todo, é interesante analizar as causas da alta
demanda dos consumidores do Norte por este tipo de
alimentos. Evidentemente, non responde a que se pretenda
desenvolver un sistema productivo de autosubsistencia
máis eficiente, sostible e integrado, nin sequera reflexa
unha actitude solidaria para promovelo no terceiro mundo.
Ainda que existe unha parte dos consumidores que ven
nestes alimentos cualidades organolépticas desaparecidas
nos industriais, parece máis ben que se tráta dun
rexeitamento visceral e subxetivo contra o que
vulgarmente se cháma a “química” que comemos. Sen
dúbida contribúen a tal rexeitamento novas acerca dos
abusos do emprego de hormonas ou antibióticos no gando,
dos fertilizantes e fitosanitarios nas colleitas, de crises
coma as vacas tolas, os polos belgas con dioxinas, e, en
definitiva, dos efeitos que todo isto poida ter sobre a saúde
do consumidor.

Pero o certo é que non existe base científica que
avale este rexeitamento. Como tampouco a hai para
afirmar que sexan máis sanos. De feito, o regulamento
comunitario prohibe explicitamente mencionar que posúen
calidades nutritivas o sanitarias superiores. Son mais
graves polo número e importancia as enfermidades
intestinales causadas polo mal emprego de esterco que os
afectados por comer carne fraudulentamente engordada
con clembuterol.

É só posible que os alimentos ecolóxicos sexan
máis ricos. O que é certo é que son máis caros, de peor
aspecto, e caducan antes. Ainda así, non parece que sexan
inconvintes graves para os mercados do Norte. En España,
toda a producción está xa vendida no mercado exterior
ata o 2006 e, en Galicia, o Consello Regulador da
Agricultura Ecolóxica de Galicia rexistra un incremento
contínuo de productores.

3.8. Conclusión

Alimentarse é, ademáis dunha necesidade
enerxética, un acto cotián. Os que poden fano varias veces
todolos días. Pode que sexa esta familiariedade ou a súa
integración na cultura dos pobos, o que nos fai esquecer,
as veces, o coñecemento científico e tecnolóxico que leva
implicito, e sobre todo, as repercusións socias e éticas
que conleva. Nestas liñas, baseándose na nova fronteira
que supón as aplicacións biotecnolóxicas no eido da
alimentación, intentouse facer un achegamento a elas.
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