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Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)

• “Princípio da Precaução”

– “Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, 

a ausência de certeza científica absoluta não será 

utilizada como razão para o adiamento de medidas 

economicamente viáveis para prevenir a degradação 

ambiental.”

Qual efeito da contaminação nas plantas por anos 

seguidos?

EXISTEM EFEITOS AINDA DESCONHECIDOS?

Quais implicações para a biodiversidade e para a 
Evolução das plantas?



PROBLEMA

Perda de diversidade genética – vantagem seletiva

Descaracterização das variedades crioulas

Qual efeito da contaminação nas plantas por anos 

seguidos?



PROBLEMA

O agricultor perde o direito de escolher o sistema de 

cultivo que prefere adotar

“Direito dos Agricultores”

TIRFAA

Legislação brasileira

• Sistema de produção convencional (limite de 1% de OGM)

• Sistema de produção orgânica (limite de 0% de OGM)

INFLUENCIA ESTES MERCADOS

Qual efeito da contaminação nas plantas por anos 

seguidos?



TESE DE DOUTORADO (UFSC) - KELLY JUSTIN DA SILVA

Qual efeito da contaminação nas plantas por anos 

seguidos?

Avaliou a variedade crioula “Rosado” com diferentes níveis 

de cruzamento de milho transgênico (25%, 50% e 75%). 



TESE DE DOUTORADO - UFSC

KELLY JUSTIN DA SILVA

Qual efeito da contaminação nas plantas por anos 

seguidos? Qual risco no futuro?

Houve diferença na estrutura de ‘fungos endofíticos’ para as 

plantas’ da variedade Rosado. 

As populações com cruzamento dos transgenes foram as que 

mais sofreram alterações.

Os transgênicos afetam a diversidade estrutural dos ‘fungos 

endofíticos’ no milho e estes efeitos devem ser estudados.



Soja – Tolerância a herbicida, resistência a insetos

Milho – Tolerância a herbicida, resistência a insetos

Algodão – Tolerância a herbicida, resistência a insetos

Feijão – Resistência a doenças (Novo lançamento da

Embrapa)

TRANGÊNICOS NO BRASIL



– Em 2008 a liberação comercial de milho transgênico foi

aprovada no Brasil

– Comissão Técnica Nacional de Biossegurança

(CTNBio)

• Normas de distâncias mínimas entre campos de

milho GM e não-GM (100 m ou 20m com

bordadura de 10 plantas)

– Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(MAPA)

• Normas de distâncias mínimas de isolamento pelo

MAPA (até 400 m)

Resolução Normativa N° 4

TRANGÊNICOS NO BRASIL: o caso do Milho



CENSO DA DIVERSIDADE: ferramenta para mapear, identificar, caracterizar a diversidade e
estudar cenários de cultivo em microrregiões

Pesquisa de Campo (julho de 2011 a janeiro de 2012)

 Entrevistas semi-estruturadas: 2.049 famílias em 70 comunidades rurais

1. Informações gerais sobre os (as) agricultores (as)
2. Que tipo de milho você planta?
3. Nome da variedades local
4. Características morfológicas do grão
5. Origem
6. Tempo de cultivo
7. Usos e preferências (por que conserva?)
9. Quem cuida?
10. Coordenadas geográficas

Parcerias locais
Imagem: arquivo NEABio

Estudo de cenários e detecção de transgênicos: o caso de Santa Catarina



CENSO DA DIVERSIDADE: ferramenta para mapear, identificar, caracterizar

a diversidade e estudar cenários de cultivo em microrregiões

Pesquisa de Campo (julho de 2011 a janeiro de 2012)

 Entrevistas semi-estruturadas: 2.049 famílias em 70 comunidades
rurais

Estudo de cenários e detecção de transgênicos: o caso de Santa Catarina



37 farináceos

61  doces

337 
comuns

1.078 pipocas

1.513 variedades

Conceito: áreas geográficas pequenas, dentro dos quais é 
acumulada moderada ou elevada diversidade (Harlan

1971; 1992).



Feira de Sementes, Guaraciaba-SC. Imagem: NEABio



Variedade de 
Milho Doce 
Imagem: NEABio



Fluxo Gênico



Estudo de cenários e detecção de 

transgênicos: o caso de Santa 

Catarina

5.245 campos de milho:

1.226 (23,37%) são de milho GM

Variedades locais

374 (7,13%) de milho

1.078 (20,55%) de pipoca

61 (1,16%) de milho doce

134 populações de Teosinto

ANCHIETA E GUARACIABA



Em ANCHIETA

• 93 estabelecimentos – cultivam variedades crioulas + GM

• Área cultivada

– Milho GM: 819,13 ha (33%)

– Milho comum: 197,41 ha

– Milho-pipoca: 3,70 ha

– Milho adociado: 5,01 ha

• Pequenas propriedades

– Presença de vizinhos próximos

– Desconhecimento dos próprios agricultores

– Os agricultores não isolam a área de cultivo

Estudo de cenários e detecção de 

transgênicos: o caso de Santa 

Catarina

NUVEM DE PÓLEN



Distância entre os campos de milho transgênico do município 

de Anchieta e Guaraciaba

Estudo de cenários e detecção de 

transgênicos: o caso de Santa 

Catarina

Classe de Distância
Milho Pipoca

N° % % Ac N° % % Ac

0 - 100 m 174 46.52 46.52 625 57.98 57.98

101 - 200 m 27 7.22 53.74 82 7.61 65.58

201 - 300 m 33 8.82 62.57 83 7.70 73.28

301 - 400 m 40 10.70 73.26 67 6.22 79.50

401 - 500 m 25 6.68 79.95 44 4.08 83.58

Acima de 500 m 69 18.45 98.40 151 14.01 97.59

SI 6 1.60 100 26 2.41 100

Total 374 100 1078 100



Distribuição espacial dos campos de  milho transgênicos e todos 

os campos de milho não-transgênicos

Estudo de cenários e detecção de 

transgênicos: o caso de Santa 

Catarina



Número máximo de vizinhos transgênicos com até 100 m de

distância para um mesmo campo de milho crioulo

– 9 vizinhos GM

Número máximo de vizinhos transgênicos com até 400 m de

distância para um mesmo campo de milho crioulo

– 21 vizinhos GM

Estudo de cenários e detecção de 

transgênicos: o caso de Santa 

Catarina



Estudo de cenários e detecção de 

transgênicos: o caso de Santa 

Catarina



.

Diversidade genética de características morfológicas do grão de 

variedades crioulas e distribuição de milho GM

Estudo de cenários e detecção de 

transgênicos: o caso de Santa 

Catarina



Fonte Vidal et al. 2015

 67 variedades crioulas de milho e 7 teosintos

 Amostras de 100 sementes por variedade (bulk

100 folhas)

 Marcador molecular (DNA): P35S

 Distâncias foram registradas

Estudo de cenários e detecção de 

transgênicos: o caso de Santa 

Catarina

Teste de detecção de transgênico no laboratório pela técnica de PCR



Teste de detecção de transgênico no laboratório pela técnica de PCR

Estudo de cenários e detecção de 

transgênicos: o caso de Santa 

Catarina

Resultado: existe fluxo gênico?

Fonte Vidal et al. 2015

Amostra Município Endosperma Cor do grão Distância de GM

1164B (129) Guaraciaba pipoca amarelo 200 metros

2076C (433) Anchieta dentado multicolorido 300 metros

2139C (90) Anchieta pipoca preto 100 metros



3 regiões do Brasil (BR) e 1 região do Uruguai (UY): 
162 participantes
 Ibarama, Rio Grande do Sul/BR (50 pessoas) 
 Juti, Mato Grosso do Sul/BR (66 pessoas)
 Divino, Minas Gerais/BR (30 pessoas)
 Tacuarembó/UY (16 pessoas)

Gestores do Projeto

Regiões de Coleta

Parceiros do Projeto

O diagnóstico FOFA foi utilizado com o intuito de
identificar os principais desafios que os agricultores
enfrentam na conservação da agrobiodiversidade.

Forças
(+)

Ameaças
(-)

Oportunidades
(+)

Fraquezas
(-)INTERNAS

EXTERNAS



Imagens: Arquivo InteraBio

Fragilidades 

Ameaças 



Imagens: Arquivo InteraBio

Fragilidades 

Ameaças 



O caso do México 

Centro de Origem 
do Milho







59 a 77 dias
Pode variar !

Importante saber sobre: o Ciclo do Milho

Como prevenir o fluxo gênico?



ESTUDOS INFORMAM: dispersão do pólen pelo 

vento

Como prevenir o fluxo gênico?



ESTUDOS INFORMAM

Viabilidade do pólen de milho – 24 horas até vários dias 
(Emberlin et al., 1999; Luna et al., 2001; Ma et al., 2004)

Sob ventos baixos a moderados:

2% de contaminação - 60 m de distância

1,1% de contaminação - 200 m de distância

0,75-0,5% de contaminação - 500 m de distância
(Emberlin et al., 1999)

Níveis de densidade de campos de milho transgênico: 

– 10% - contaminação de 0,05%

– 40% - contaminação de 4,77%

– 70% - contaminação de 16,85%
(Reuter et al., 2008)

Como prevenir o fluxo gênico?



ESTUDOS INFORMAM

– Distâncias de 40m de milho transgênico - contaminação de 0,56%

– Distâncias de 100 m de milho transgênico - contaminação de 0,83%

– Distâncias de 330m de milho transgênico - contaminação de 0,13%

De 5 campos avaliados, 2 não foram identificados contaminações por 

milho GM ! 

Não sincronia na polinização / Área NGM superior que a área GM

Posição dos campos influencia o fluxo e direção dos ventos
(Galeano et al., 2010)

Como prevenir o fluxo gênico?



A CONTAMINAÇÃO PODE ACONTECER NÃO 

SÓ PELO PÓLEN, MAS PELO LOTE DE 

SEMENTES CONTAMINADAS!

Como prevenir o fluxo gênico?



E o que isto tudo significa?

FERE O DIREITO DOS AGRICULTORES

Produção orgânica (limite de 0% de OGM)

Produção convencional (limite de 1% de 

OGM)

Como prevenir o fluxo gênico?



Teste de Tiras - Kit (tiras de fluxo lateral)

Técnicas de Detecção de Transgênicos

– Pode ser realizado a CAMPO

– Procedimento rápido, 5 a 10 minutos

– Limite médio de detecção de 0,5%

– Detecção indireta (por proteína)

– Pode detectar até 9 proteínas

– Não viável para alimentos altamente processados

– Não permite quantificação do percentual transgênico



Teste de Tiras - Kit (tiras de fluxo lateral)

Técnicas de Detecção de Transgênicos



ELISA (Ensaio Imunoabsorvente Ligado à Enzima)

Técnicas de Detecção de Transgênicos

– Não pode ser realizado a campo (LABORATÓRIO)

– Limite médio de detecção de 1%

– Detecção indireta (por proteína)

– Não viável para alimentos altamente processados

– Permite quantificação do percentual transgênico



PCR

Técnicas de Detecção de Transgênicos

– Mais sensível e segura

– Não pode ser realizado a campo (LABORATÓRIO)

– Custo mais alto

– Limite médio de detecção de 0,1%

– Detecção direta (por DNA)

– Viável para alimentos altamente processados

– Permite quantificação do percentual transgênico

(PCR em tempo real - qPCR)



TODAS AS TÉCNICAS

Merecem CUIDADOS!

Falsos positivos e negativos

MUITO IMPORTANTE DESCONTAMINAR COM 

HIPOCLORITO TODOS OS RECIPIENTES E 

MATERIAIS QUE SÃO REALIZADOS OS 

TESTES!!

HIPOCLORITO DEGRADA O DNA!

(Recomendado pelo MAPA)

Técnicas de Detecção de Transgênicos



DEBATE com os agricultores
– Encontro dos Guardiões e Guardiãs das Sementes da 

Paixão do Polo da Borborema

1. Estratégias de Enfrentamento



DEBATE com os agricultores

BORDADURA de contenção com 10 linhas de 

milho não-transgênico

+

ISOLAMENTO ESPACIAL: manter distância 

mínima de 400 metros

+

ISOLAMENTO TEMPORAL: respeitar período 

mínimo de 40 dias entre datas de florescimento 

dos plantios

1. Estratégias de Enfrentamento



DEBATE com os agricultores

GUARDAR SEMENTES PARA PLANTAR 

COLETADAS NA ÁREA CENTRAL DO 

CAMPO

1. Estratégias de Enfrentamento



DEBATE com os agricultores

CONVERSAR COM OS VIZINHOS PARA 

SABER O QUE ELES ESTÃO 

PLANTANDO

1. Estratégias de Enfrentamento



DEBATE com os agricultores

Se for uma variedade comum?

Se for uma variedades muito antiga? Ou se for 

uma variedade rara?

Como resgatar a variedade e multiplicar sementes 

não contaminadas?

2. MINHA SEMENTE ESTÁ CONTAMINADA!! O 

QUE FAZER??



DEBATE com os agricultores

Você tem sementes do ano anterior da mesma

variedade?

Algum vizinho tem a mesma variedade?

Algum vizinho tem alguma variedade parecida em

relação ao tipo e uso?

2. MINHA SEMENTE ESTÁ CONTAMINADA!! O 

QUE FAZER??



DEBATE com os agricultores

Existe alguma reserva em algum banco comunitário

da mesma variedade?

Existe reserva em algum banco institucional da 

mesma variedade?

2. MINHA SEMENTE ESTÁ CONTAMINADA!! O 

QUE FAZER??



DEBATE com os agricultores

REFLEXÃO

Será que podemos replantar novamente, com os 

devidos cuidados para não cruzar com outras 

variedades, selecionar sementes do centro do 

campo, e fazer novos testes para tentar separar 

lotes resgatados e tentar selecionar a variedade?

2. MINHA SEMENTE ESTÁ CONTAMINADA!! O 

QUE FAZER??



Obrigada!!


