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A partir de 2008 os cultivares de milho geneticamente modificados (GM) começaram a ser 

comercializados no Brasil. Os híbridos de milho possuem os traits em heterozigose, pois o 

excesso de proteínas, pode acarretar na interrupção da transcrição das mesmas, silenciamento 

gênico, quando os alelos estão em homozigose. O presente trabalho teve como objetivo amostrar 

híbridos com traits em heterozigose e homozigose para identificação de falhas na expressão de 

proteínas GM. O ensaio foi conduzido na estação experimental da empresa Dow Agrosciences 

Sementes e Biotecnologia Ltda. localizada em Indianópolis – MG, no ano de 2014. Foram 

utilizados dois híbridos simples, cada qual com o trait em heterozigose (PW) e homozigose 

(PWPW), totalizando quatro tratamentos com duas repetições. As parcelas foram de 20 plantas 

por linha, num total de 80 plantas por parcela, cada uma contendo linhas de quatro metros e 

espaçamento de 70 centímetros. A adubação de plantio foi feita no sulco de semeadura, seguidas 

de duas adubações de cobertura, aos 15 dias após a semeadura (DAS) e aos 30 DAS. O controle 

de plantas daninhas, assim como, o de pragas e doenças também foram feitos. As amostras para a 

identificação da expressão das proteínas Cry1F e Cry2A foram coletadas 60 dias após a 

semeadura, retirando quatro discos de folha de 5 milímetros de diâmetro, de 10 plantas, das duas 

linhas centrais, totalizando 80 amostras coletadas. Todos os híbridos expressaram as proteínas 

Cry1F e Cry2A, sendo assim, não foi identificado nenhum caso de silenciamento gênico em que 

as plantas tenham deixado de produzir as proteínas. 
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