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A avaliação da segurança é essencial para a pesquisa e desenvolvimento 
das plantas geneticamente modificadas (PGMs), inclüindo a análise dos 
impactos potenciais das plantas ou das práticas relacionadas ao seu 
cultivo para o meio ambiente e seus efeitos para a saúde humana e 
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atual cenário de expansão dos plantios geneticamente modificados e da 
carência de metodologias no Brasil para prever os seus impactos foi 
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Impactos Ambientais e Alimentares de Plantas Geneticamente 
Modificadas" utilizando como ferramenta um Software de aplicação geral 
adequado e modificado com esta finalidade. Fsta metodologia prevê a 
identificação e a avaliação dos impactos associados à liberação a campo, 
ao cultivo e às características da PGM. Primeiramente foi feito o 
levantamento de indicadores a oartir da literatura esoecializada. Estes 
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dados foram validados por meio da consulta aos especialistas das 
diversas áreas correlatas da biotecnologia. Para tanto, foi elaborado o 
painel de especialistas e formulado o questionário de acordo com a 
técnica 'Delphi de consulta a especialistas'. O questionário foi 
disponibilizado no site da Embrapa Meio Ambiente por tempo 
determinado com acesso restrito. Os pesquisadores também foram 
consultados por entrevista presencial, para os quais foram apresentados 
os indicadores mais representativos para a avaliação dos impactos das 
PGMs, levantados a priori a partir da literatura especializada e dos 
resultados da primeira rodada. A etapa posterior foi a elaboração do 
método Impactos-PGM com a adequação do Software Impactos com os 
dados obtidos nas etapas anteriores. 
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