
Avaliação de risco implica reunir sistematicamente a informação disponrvel acerca 
dos riscos potenciais para identificar o perigo e avaliar o efeito dose-resposta à 
exposição. Para a adequada análise da avaliação do risco são necessárias 
informações sobre o propósito da liberação e descrição prévia do Organismo 
Geneticamente Modificado (OGM) . De maneira geral, poderiam ser apresentadas as 
seguintes situações de risco: capacidade de transferência de material genético; 
instabilidades fenotfpica e genética; patogenicidade, toxicidade e alergenicidade; 
potencial de sobrevivência, estabelecimento e disseminação; e outros efeitos 
negativos sobre organismos não - alvo da modificação genética. Neste trabalho foi 
avaliado o trigo transgênico tolerante ao glifosato (CP4 EPSPS) a partir de dados 
publicados na literatura * . 

Metodolo9ia 

O Método GMPRAM * * é uma ferramenta para a busca sistematizada de informações 
de forma a permitir a avaliação do risco envolvido no emprego de determinado OGM e 
a partir desta análise possibilita a adoção de medidas para evitar ou controlar tal 
risco. A metodologia prevê o entendimento dos Fatores de Ponderação, que 
subsidiam os cálculos dos fndices de Ponderação, os quais possibilitarão o 
preenchimento das Planilhas da Evidência do Risco. A elaboração e preenchimento 
destas planilhas têm como objetivo a identificação das informações relevantes para a 
avaliação de risco . Posteriormente, aqueles dados são plotados na Matriz de 
Avaliação que permite a visualização de forma abrangente daqueles riscos 
envolvidos, possibilitando estabelecer em qual nfvel as ações mitigatórias devem ser 
tomadas para o uso seguro do OGM (Figura 4) . Dessa matriz resultam as 
recomendações de ações a serem tomadas de acordo com os dados obtidos e 
identificados para a tecnologia sob avaliação . As medidas são agrupadas seguindo 
um nfvel crescente de exigências. O método sugere indicadores gerais que 
preconizam uma avaliação segura do OGM, os mais relevantes estão apresentados 
nas Figuras 1, 2 e 3. O software GMP-RAM, pode ser acessado no site da Embrapa 
Meio Ambiente: http ://www.cnpma.embrapa.br/forms/gmp_ram.php3 

As Figuras 1, 2 e 3 apresentam os principais indicadores da Planilha de Evidência de 
Risco para caso do trigo transgênico tolerante ao glifosato (CP4 EPSPS) . 
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Observa-se que não existe risco potencial para a biodiversidade, caso algumas medidas 
de manejo e monitoramento sejam seguidas. Os herbicidas glifosato e imazamox, os 
quais são usados na cultura do trigo, realmente apresentam riscos menores para a 
saúde humana e para o meio ambiente que outros herbicidas associados com o sistema 
de produção convencional. Quanto ao uso pelos agricultores, todos os herbicidas 
apresentaram riscos consideráveis por isto uma medida de gerenciamento deve ser 
tomada, dentre elas, o uso de ~._ ......... _.._ __ , .. 
Equipamento de Proteção Individual e a r- - --
conscientização do seu uso efetivo. MatrizdeAvaJiaçlod•Risal 

Tanto o trigo tolerante a glirosato quanto 
o tolerante a imidazolinone apresentam 
riscos mais baixos do que muitos outros 
herbicidas associados com sistemas de i 
produção convencionais avaliados neste Í "
estudo. j ... -
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Figura 4 . Matriz para avaliação do 
risco do PGM para o caso do trigo GM 

N>aoe...., 
ttsiCI*) 

-

"_p1 SOIIIUTNd,U 

~ -=~ ~ • '*'fiUDINJIIOO 

INtM.fO 



~ 
Meio Ambiente 

Mais informações 

Embrapa Meio Ambiente 
Área de Comunicação Empresarial 

Caixa Postal 69 
Cep 13820-000 Jaguariúna/SP 

Telefone : [191 3867-8741 
Fax : [191 3867-8740 

sac @cnpma. embrapa. br 
www. cnpma. embrapa.br 

Apoio financeiro 

.JAPISP 

Ministério da 
Agricultura, Pecu,ria 

e Abastecimento 

8 
N ... -., 

li 
<( .. 

. !! g 
~. 
~é .. .. 
.Dã. 
E E 
w .. - ~ 

8~ 
>o 
~~ 
w .... 
• !:::: a. 
~ :! 
;!~ 

. w 

';;! -~ 
c: " 
~! 
(I) •• 

s o 
u. 

Ac!aliação dos Riscos Ambientais e Alimentares 
do TriiJ.o Geneticamente Modificado 

MÉTODO GMP-RAM PARA AVALIAÇÃO CASO A 
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