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SUMÁRIO EXECUTIVO  
Apresentação 
O glifosato é um herbicida sistêmico de grande espectro, não seletivo, pós-emergente, que 
mata ou suprime todos os tipos de plantas (exceto aqueles geneticamente modificados para 
resistir ao glifosato) e é comumente usado para controlar ervas daninhas anuais e perenes de 
diversas espécies agrícolas e não agrícolas. O glifosato atua ao interromper o caminho do 
ácido shikímico, que é exclusivo das plantas, para evitar a biossíntese proteica e matar a 
planta.  
 
O primeiro produto contendo glifosato foi registrado para uso na Austrália na década de 1970, 
sob o nome comercial de 'Roundup®'. Os produtos contendo glifosato que são registados para 
uso na Austrália são formulados como soluções, grânulos, aerossóis e géis e são geralmente 
aplicados utilizando equipamentos terrestres ou aéreos.  
 
Recentemente, foram levantadas questões sobre a exposição humana ao glifosato, seguindo 
uma avaliação feita pela International Agency for Research on Cancer (IARC) [Agência 
Internacional de Pesquisa sobre o Câncer] que reclassificou o glifosato como ‘provavelmente 
carcinogênico para os seres humanos’.  
 
A APVMA optou por considerar o glifosato para reavaliação após a publicação da Monografia 
112 da IARC em Julho de 2015. Quando um produto químico é indicado para reavaliação, a 
APVMA examina as novas informações para determinar se existem motivos científicos 
suficientes para justificar a colocação do produto químico sob reconsideração formal. Este 
relatório de posição regulamentar representa o resultado desse processo de avaliação de 
nomeação científica.  
 
Metodologia de avaliação: uma abordagem com base no peso de evidência  
O processo de avaliação de nomeação envolveu uma avaliação científica com base no peso da 
evidência da informação na monografia da IARC, avaliações de risco realizadas 
independentemente por agências reguladoras de outros países e órgãos internacionais 
especializados, além de Relatórios de Experiências Adversas (AERs) submetidos à APVMA. 
Uma avaliação com base no peso da evidência envolve um exame da qualidade, relevância 
biológica e consistência dos estudos, relatórios de avaliação e conclusões científicas de acordo 
com o método científico.  



A APVMA encomendou uma revisão da monografia da IARC através do Office of Chemical 
Safety (OCS) [Bureau de Segurança Química] dentro do Ministério de Saúde Australiano. A 
avaliação foi conduzida em duas fases: O Nível 1 envolveu a realização de uma revisão 
preliminar de escopo da monografia da IARC para verificar a relevância da classificação de 
carcinogenicidade do glifosato e quaisquer implicações que isso possa ter para as aprovações 
e registros de glifosato na Austrália; o Nível 2 envolveu a realização de uma avaliação 
detalhada dos estudos que foram identificados durante a avaliação de Nível 1 exigindo uma 
avaliação mais aprofundada.  
 
A APVMA também analisou uma série de avaliações internacionais recentes do glifosato, 
incluindo aquelas realizadas pela Reunião da Food and Agriculture Organization [Organização 
para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas] /Organização Mundial de Saúde 
(FAO/OMS) sobre Resíduos de Pesticidas, a European Food Safety Authority [Agência Europeia 
para a Segurança dos Alimentos] (EFSA), a European Chemicals Agency [Agência Europeia dos 
Produtos Químicos] (ECHA), a Health Canada e a New Zealand Environmental Protection 
Authority [Agência de Proteção Ambiental da Nova Zelândia] (NZ EPA).  
 
Avaliação da monografia do glifosato da IARC  
O OCS realizou uma avaliação de triagem da monografia do IARC (Nível 1) e identificou 19 
referências relevantes para a classificação de carcinogenicidade do glifosato, requerendo uma 
avaliação mais aprofundada, com mais 74 referências que exigem uma revisão mais 
aprofundada para determinar sua relevância - a APVMA utilizou avaliações internacionais 
independentes recentes dessas referências. Na sequência da avaliação dos 19 estudos 
relevantes para a classificação de carcinogenicidade do glifosato (Nível 2), o OCS concluiu que 
não havia nenhuma nova informação que indicasse que o glifosato representasse um risco 
carcinogênico ou genotóxico para os seres humanos.  
 
Estimativa das avaliações internacionais de glifosato  
As avaliações do glifosato feitas pela JMPR, EFSA, ECHA e Health Canada avaliaram todos os 
dados disponíveis publicamente considerados na monografia da IARC, bem como outros 
dados publicados e não publicados não disponíveis à IARC. Além disso, a NZ EPA avaliou os 
dados disponíveis publicamente contidos na monografia e nas avaliações da IARC pela JMPR e 
pela EFSA.  
 
Estudos de carcinogenicidade em animais de laboratório: A EFSA concluiu que o peso da 
evidência é que não há qualquer risco carcinogênico para os seres humanos relacionado com 
a utilização do glifosato. A JMPR concluiu que o glifosato não é carcinogênico em ratos, mas 
não conseguiu excluir a possibilidade de que o glifosato seja carcinogênico em camundongos 
em doses muito elevadas. A avaliação realizada pela ECHA concluiu que não havia evidência 
de carcinogenicidade em camundongos ou ratos devido à falta de significância estatística em 
comparações por pares, uma falta de consistência entre os estudos; que as incidências 
ligeiramente elevadas de tumores eram apenas evidentes em doses superiores à dose máxima 
tolerada; que a ausência de alterações celulares precoces ou lesões pré-neoplásicas e/ou 
incidências de que as incidências de tumores estavam dentro da variação biológica normal. A 
Health Canada concluiu que não havia evidência de que o glifosato fosse carcinogênico ou 
genotóxico em ratos, mas que havia alguma evidência de um aumento marginal na incidência 
de tumores ovarianos em camundongos somente na dose testada mais elevada - no entanto, 
esses resultados foram considerados como sendo de baixa representatividade em relação à 



avaliação dos riscos para a saúde humana. A avaliação encomendada pela NZ EPA concluiu 
que os estudos de carcinogenicidade em longo prazo produziram resultados 
consistentemente negativos e que a avaliação da IARC atribuiu peso inadequado aos estudos 
incluídos na sua avaliação, que não demonstrou uma relação dose-resposta, relatou apenas 
resultados positivos menores à dose máxima testada, não considerou os dados históricos 
relevantes de controle e excluiu alguns estudos que não relataram associações positivas entre 
a exposição ao glifosato e a carcinogenicidade.  
 
Estudos de genotoxicidade: A JMPR concluiu que o peso da evidência total é de que seja 
improvável que o glifosato seja genotóxico para os seres humanos em exposições dietéticas 
previstas. A EFSA, a ECHA, a Health Canada e a EPA NZ concluíram de forma semelhante que o 
peso da evidência não suporta a hipótese de que o glifosato seja genotóxico. Assim, essas 
avaliações concluíram mais uma vez que as evidências apresentadas pela IARC como 
representatividade de fortes evidências de genotoxicidade e estresse oxidativo se basearam 
principalmente em cenários de exposição não relevantes para humanos.  
 
Estudos epidemiológicos: A ECHA concluiu que o valor dos dados humanos para fins de 
classificação de perigo é questionável e limitado porque é difícil distinguir entre os efeitos do 
componente ativo e dos co-formulantes, uma vez que os seres humanos nunca são expostos 
ao componente ativo sozinho e os seres humanos são expostos a muitos produtos químicos 
ambientais, o que torna difícil atribuir efeitos à saúde de um produto químico específico.  
 
As avaliações da JMPR, EFSA, ECHA e NZ EPA concluíram que, embora existissem algumas 
evidências de uma associação estatística positiva entre a exposição ao glifosato e o risco de 
linfoma não Hodgkin (LNH) em alguns estudos retrospectivos de casos e controles, o estudo 
de coorte prospectivo de alta qualidade não encontrou associação estatística em qualquer 
nível de exposição. A avaliação da EFSA observou ainda que não foi possível distinguir entre os 
efeitos do glifosato e dos co-formulantes nos dados epidemiológicos disponíveis. A avaliação 
da ECHA descreve uma série de artigos que não identificaram um risco entre a exposição ao 
glifosato e vários tipos específicos de câncer, incluindo NHL, linfomas em geral ou mieloma 
múltiplo. A ECHA concluiu que uma revisão exaustiva dos estudos epidemiológicos que 
avaliam a possível associação entre a exposição ao glifosato e o câncer não encontrou um 
padrão consistente de associações positivas que sugerissem uma relação causal entre a 
exposição ao glifosato e o desenvolvimento de câncer em adultos ou crianças. A ECHA 
concluiu ainda que, embora os dados epidemiológicos sejam de valor limitado para a 
detecção do potencial carcinogênico de um pesticida, os dados não fornecem provas 
convincentes de uma associação entre a exposição ao glifosato em seres humanos e qualquer 
tipo de câncer. A avaliação da Health Canada concluiu que a maioria dos dados 
epidemiológicos considerados pela IARC não tinha uma caracterização adequada da exposição 
ao glifosato e que, como resultado, estes estudos foram de uso limitado para complementar a 
avaliação do perigo do glifosato.  
 
Avaliação dos Relatórios de Experiências Adversas (AER)  
Entre 1996 e 2013, um total de quatro AERs relacionados com a segurança humana foram 
submetidos ao Programa de Relato de Experiências Adversas (AERP) da APVMA. Todos foram 
classificados como "possíveis" ou "prováveis" pela APVMA. Dos quatro relatórios, um foi de 
irritação da pele, enquanto os restantes foram relatos de irritação ocular. A APVMA está 



confiante de que as atuais diretrizes de segurança e uso incluídas em rótulos aprovados para 
produtos contendo glifosato são suficientes para mitigar esses efeitos adversos conhecidos.  
 
Posição regulamentar proposta  
Com base nesta avaliação de nomeação, a APVMA conclui que o peso de evidência científico 
indica que:  
• a exposição ao glifosato não representa um risco carcinogênico ou genotóxico para os seres 
humanos   

• não há base científica para revisar a satisfação da APVMA de que o glifosato ou produtos 
contendo glifosato:  

• não constitui um perigo indevido para a segurança das pessoas expostas ao seu manuseio 
ou para as pessoas que utilizam qualquer produto que contenha os seus resíduos  

• não é susceptível a ter um efeito nocivo para os seres humanos  

• não é susceptível a ter um efeito não intencional que seja nocivo para animais, plantas ou 
coisas ou para o meio ambiente  

• é eficiente de acordo com critérios determinados pela APVMA por instrumento legislativo, e  

• não prejudica indevidamente o comércio entre a Austrália e locais fora da Austrália.  

• não existem razões científicas para a colocação do glifosato e dos produtos que contêm 
glifosato em reavaliação formal  

• a APVMA continuará a manter um foco aproximado em quaisquer novos relatórios de 
avaliação ou estudos que indiquem que esta posição deva ser revista.  


