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Introdução 
 
 Em 2009 foram cultivados no Brasil 21,4 milhões de hectares com lavouras transgênicas, 
sendo considerada a segunda área em nível mundial (James, 2010). Nesse mesmo ano foram 
cultivados no país 5 milhões de hectares com milho transgênico o que representou aumento de 
400% em relação ao ano de 2008.  
 Frente a este cenário de crescimento de lavouras geneticamente modificadas, a rotulagem 
e a rastreabilidade desses produtos são questões atuais consideradas para o comércio e a 
regulamentação.  Atualmente, a rotulagem de alimentos contendo material transgênico  é exigida 
pela legislação brasileira. O governo brasileiro publicou Decreto nº 4.680 em abril de 2003, que 
exige rotulagem para todos os alimentos ou ingredientes de alimento, com o limite para 
rotulagem de 1% (Brasil, 2003). Neste sentido, é necessário padronizar e validar métodos para a 
detecção e quantificação de OGMs (Organismos geneticamente modificados) em alimentos e 
ingredientes alimentares, com segurança.   
 Diversos métodos foram desenvolvidos para detectar e identificar eventos específicos de 
modificação genética em sementes. De maneira geral, estes métodos podem ser classificados em 
duas categorias. A primeira categoria inclui métodos que requerem a amplificação de um 
segmento de DNA com subsequente detecção direta ou indireta do produto final. E a segunda,  
inclui métodos que envolvem o emprego de anticorpos marcados (Ahmed, 2002).   
 A técnica de PCR, que consiste na amplificação seletiva de seqüências específicas da 
molécula de DNA, é o principal método utilizado na detecção e quantificação de OGMs.  Nesse 
caso, a PCR amplifica um segmento da construção gênica inserida na planta. Embora o  método 
tenha algumas limitações a alta sensibilidade, especificidade, capacidade de detectar uma ampla 
série de eventos e de distinguir as variedades geneticamente modificadas que apresentam 
diferentes construções gênicas, explicam a sua escolha para realização de análises de detecção de 
OGMs e seus derivados.  
 Diante disso, o objetivo neste trabalho foi avaliar a especificidade e sensibilidade da 
técnica de PCR e a PCR multiplex na detecção dos eventos de milho transgênico MON810 e 
Bt11, com resistência à insetos. 
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Material e Métodos 

 A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório Central de Sementes do Departamento de 
Agricultura da Universidade Federal de Lavras (UFLA).  Foram utilizadas sementes de híbridos 
comerciais de milho DKB 390 convencional,  Yieldgard  (MON810) e Maximus TL (Bt11).   
 Com a finalidade se simular diferentes níveis de contaminação, sementes transgênicas 
(Yieldgard e  TL) foram misturadas às sementes convencionais nos níveis de: 20%, 10%, 5%, 
2,5%, 1% e 0,5% para ambos os eventos.  Sementes de cada amostra foram trituradas em moinho 
refrigerado e em seguida foi realizado a extração do DNA.  
 Para a extração, foram adicionados a 50 mg da amostra macerada, 620 µL do tampão de 
extração CTAB 2% (CTAB 2%; 1M Tris-HCl pH 7,5; 0,5mM de EDTA pH 8,0; 5M NaCl) com 
adição de 2% de β-mercaptoetanol e incubado a 65°C por 60 minutos. Ao final deste período, 
foram adicionados 350 µL mL-1 de mistura clorofórmio-álcool isoamílico (24:1), que foram 
levemente agitados por 5 minutos para a obtenção de uma emulsão que, posteriormente, foi 
centrifugada a 14.000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi transferido para novo tubo, onde o 
procedimento anterior foi repetido. Em seguida foi  adicionado isopropanol  gelado na proporção 
de 1:1 e centrifugados a 14000 rpm por 6 minutos,  e posteriormente  lavado com etanol etanol 
70%.  Após a secagem em temperatura ambiente, o DNA foi ressuspendido em 50mL de água 
ultra pura pH 8,0 (10mM de Tris-HCl e 1mM de EDTA).  Ao final da extração, adicionou-se 2 
µL de RNAse, seguida de incubação a 37ºC por duas horas.  O rendimento do DNA foi 
determinado pela medida da absorbância a 260nm em espectrofotômetro (NanoVue-GE 
Healthcare) e em gel de agarose 0,8%. 
 Para a detectação qualitativa do evento transgênico foi realizada a PCR  utilizando 
primers específicos para os eventos  MON810 e Bt11 e o controle endógeno utilizado foi o gene 
zeína (Tabela 1).   
 As reações de PCR consistiram de 100ng de DNA, 0,2 µM de cada primer, 0,2µM de 
dNTP, 50mM MgCl2 e 2,5 U da enzima Taq polimerase, em um volume total de 25µL.  As 
amplificações foram realizadas com uma etapa de desnaturação inicial de 95oC por 5 minutos, 
seguida por trinta e nove ciclos de 95oC por 20 segundos, 58oC por 30 segundos e 72oC por 30 
segundos, e uma etapa final de 72oC por 5 minutos. 
 
Tabela 1 - Relação dos primers utilizados no sistema PCR.  UFLA, Lavras-MG, 2010. 

Primers Nome Sequência  Pares de base 
MON810 milho HS01-cry 

CR01 
AGT TTC CTT TTT GTT GCT CTC CT 
GAT GTT TGG GTT GTT GTC CAT 

197 

Bt11 milho BT11 1-5 
CRYIA 1-3 

CCA TTT TTC AGC TAG GAA GTT C 

TCG TTG ATG TTK GGG TTG TTG 

TCC 

110 

Zeína milho Zel 1-5’ 
Zel 1-3’ 

CCT CAG TCG CAC ATA TCT ACT 

ATA CT 

CTA GAA TGC AGC ACC AAC AAA 

508 
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Resultados e Discussão 

 O rendimento do DNA extraído variou de 300 a 1500 ng/µL para as amostras de milho. 
Ocorreu amplificação do gene zeína para todas as amostras de milho avaliadas, indicando uma 
boa eficiência do primer utilizado como controle endógeno. 
 Os primers utilizados mostraram-se específicos para os diferentes eventos avaliados na 
PCR multiplex. Como pode ser observado na Figura 1, apesar dos evento Bt11 e MON810 
possuírem o mesmo gene truncado cry1Ab, estes apresentaram  diferentes padrões de banda  e 
ausência para o Herculex.  
  Normalmente os métodos de construção de um organismo geneticamente modificado 
leva à uma integração aleatória do DNA no genoma das plantas, sendo assim a integração deste 
DNA exógeno  é improvável de ocorrer duas vezes no mesmo loco.   
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Figura1: Especificidade da PCR multiplex usando os pares de primers; BT11 1-5 F/CRYIA 1-3 
R, HS01-cry/CR01 e Zel 1-5’/Zel 1-3’, para os eventos Bt11, MON810 e gene zeína. Linhas 1-6: 
Padrão de DNA de 100 pb, Controle negativo, amostra de milho convencional, MON810, Bt11 e 
Herculex. 
 

 Pelos padrões de banda observados para o Bt11 (Figura 2) e MON810 (Figura 3), 
verificou-se que a presença desses eventos foi detectada na amostra com 1% e 2,5% 
respectivamente.  Huang & Pan (2004), avaliando a eficiência da PCR para os eventos MON810 
e NK603 conseguiram um limite de detecção de 0,5% para ambos os eventos.  Essa diferença nos 
resultados pode ser atribuída, entre outros fatores, à metodologia utilizada no processo de 
extração do DNA e qualidade do DNA extraído, sendo este considerado o principal fator para o 
sucesso na detecção de OGM.  A presença de quantidade elevada de impurezas associadas ao 
DNA isolado a partir de sementes contribui para a redução na concentração de DNA extraído. As 
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sementes são estruturas de multiplicação vegetal, com tecido de reserva rico em carboidratos, 
lipídios e proteínas.  Essas substâncias, muitas vezes dificultam o isolamento do DNA, exigindo 
maior número de lavagens com solvente orgânico (clorofórmio-álcool isolamílico), procedimento  
que implica, também, em redução na quantidade total de DNA isolado, pois parte dessas 
moléculas não se separam de outros compostos orgânicos e são consequentemente descartadas. 

 

Figura2: Sensibilidade da PCR para o evento Bt11 utilizando os pares de primers, BT11 1-5 
F/CRYIA 1-3 R e controle Zel 1-5’/Zel 1-3’.  Linhas 1-11: Padrão de DNA de 100 pb, Controle 
negativo, amostra de milho convencional, amostra de ImpactoTL,  80%, 20%, 10%, 5%,  2,5%, 
1% e 0,5%  de contaminação com milho transgênico Bt11. 
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Figura3: Sensibilidade da PCR para o evento MON810 utilizando os pares de primers, HS01-
cry/CR01 e controle Zel 1-5’/Zel 1-3’.  Linhas 1-10: Padrão de DNA de 100 pb, Controle 
negativo, amostra de milho convencional, amostra de milho DKB390Y,  80%, 20%, 10%, 5%,  
2,5%, e 1%  de contaminação com milho transgênico. 
 

 

 Um outro fator que deve-se levar em consideração é que, normalmente quando se utiliza 
dois pares de primers nas reações (PCR multiplex), pode ocorrer uma interação entre os 4 primers 
formando dímeros e consequentemente ocorre um decréscimo na eficiência da PCR.   
 A diferença na sensibilidade de detecção encontrada para os diferentes eventos pode ser 
explicada pelos níveis de expressão dessas proteínas nas sementes.  Em milho, os tecidos das 
sementes possuem diferentes níveis de ploidia, sendo assim, essa diferença pode influenciar na 
detecção do evento dependendo do parental que o mesmo foi introduzido.  Outra hipótese é a 
construção do cassete, onde normalmente o DNA exógeno é integrado no genoma ao acaso. 
Entretanto, alguns eventos já têm a integração direcionada desses genes no genoma vegetal, ou 
seja, a proteína é expressa no tecido de interesse. 
  Porém,  essa técnica se mostrou eficiente para detectar contaminações acima de 1%,  
principalmente para o Bt11, sendo este o limite exigido pela legislação brasileira para rotulagem 
dos alimentos transgênicos.  
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