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Introdução
Familia: Brassicaceae

Gênero: Brassica

Brassica napus
Colza

Brassica juncea
Mostarda marrom



Introdução - Colza

Origem:  Ásia, 
estudos indicam 

que  já era 
cultivada na Índia 
em 2000 a.C. e foi 

introduzida na 
China, Japão e 
Coreia na era 

cristã 



Introdução - Colza



Diferentes variedades de colza foram desenvolvidas para diferentes 
usos finais:

➔ HEAR (colza de alto ácido erúcico)
➔ CANOLA (Canadian oil low acid)
➔ Double zero ( Alemanha)
➔ Transgênico Bt  resistente à traça das crucíferas (Plutella 

xylostella)- Bt OSR

Introdução - Colza



Introdução
➔ Uma das maiores preocupações ecológicas é o fluxo gênico de 

transgênicos para não transgênicos
➔ Brassica juncea é uma das plantas infestantes mais comuns em 

campos de colza
➔ Brassica juncea é a segunda espécie mais compatível para 

hibridação com OSR



Objetivo
O objetivo do presente estudo foi testar a presença simpática de 
transgênicos e selvagens, juntamente com a presença da praga. E a sua 
influência no aumento do fluxo gênico do transgênico para seus parentes 
selvagens

.



Material e métodos
➔ Sementes da mostarda marrom selvagem (Brassica juncea, 2n = 36, 

AABB) provenientes de uma coleção local em campo

➔ Sementes de colza (OSR, B. napus, 2n = 38, AACC) foram 
transformadas pelo grupo



Material e métodos
➔ As mudas foram transplantadas para gaiolas com 2 metros de largura 

x 2 metros de comprimento x 2 metros de altura e envoltas em uma 
malha de 0.5 mm. Cada gaiola continha 36 plantas organizadas em 6 
fileiras e 6 colunas 

➔ Vinte e quatro gaiolas foram distribuídas em 4 linhas e 6 colunas em 
campo, com 2 metros de distância entre gaiolas 

➔ Uma coluna de gaiolas em cada bloco foi infestada com insetos. Duas 
larvas de Plutella xylostella foram aplicadas em cada planta no 
tratamento com infestação



Material e métodos



Material e métodos
➔ Médias das variáveis das plantas no centro e nas bordas da gaiola 
➔ Split-plot com 4 fatores para avaliar:

◆ I ( infestação x controle)
◆ C (mistos x puros)
◆ P (OSR Bt x mostarda marrom selvagem)
◆ E (bordas da gaiola x centro da gaiola) 



Resultados e discussão
➔ Crescimento e reprodução de plantas em Bt OSR e mostarda marrom 

selvagem
➔ A presença simpátrica e baixo nível de herbivoria não tiveram efeito 

sobre Bt OSR
➔ A presença simpátrica teve efeito sobre a mostarda marrom 

selvagem, ao contrário da herbivoria
➔ Taxa de fluxo gênico de Bt OSR para mostarda marrom selvagem



Resultados e discussão
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Resultados e discussão
kgff

2725/18 = 0,66% de fluxo gênico



Conclusão
➔ Graças a redução da produção de pólen da mostarda marrom na 

presença da colza Bt, o fluxo gênico pode aumentar.  Uma vez que as 
plantas selvagens tendem a receber o pólen das plantas transgênicas 

➔ Além disso, observa- se uma redução na aptidão reprodutiva da 
selvagem como resultado da inferioridade competitiva em relação à Bt 
OSR  

➔ Dessa forma, a presença de plantas transgênicas, em simpatria com 
plantas selvagens, tem potencial para reduzir significativamente o 
número de sementes de plantas selvagens que entram no banco de 
sementes, em contrapartida, isso reduz o número de sementes 
transgênicas produzidas pelas plantas selvagens.



Conclusão
➔ Também é importante citar que a competição interespécies e pressões 

seletivas em ambientes podem determinar, não apenas o destino dos 
transgênicos mas também a dinâmica populacional de espécies 
selvagens. Muito embora esta pressão do fluxo gênico seja 
importante, a aplicação de medidas de controle poderia limitar a 
presença acidental de material GM no ecossistema.




