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“A introdução de cultivares tolerantes 

ao Glifosate não aumentará a 

pressão de seleção sobre as 

plantas daninhas, em termos de 

concentração do Glifosate 

(produto/área)” 

Comunicado CTNBio 54, de 29 de setembro de 1998

Publicado no Diário Oficial da União n. 188 de 01de Outubro de 

1998, Seção 03, p. 56
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Criou Reestruturou

Conselho de Ministros -

Formula,Implementa, Decide 

em última Instancia sobre

Biossegurança

27 membros, todos Doutores

Decisões por maioria simples - bastam 14 

votos para autorizar LPs e LCs de OGMs. 

Fornece suporte para formulação e 

implementação da politica nacional de 

biossegurança.

Lei de Biossegurança

CIBios

Exigiu

Encaminham documentos e respondem por

processos, registros, solicitações – Interface 

empresas/ CTNBio



Monitoreo de 
la CTNBio









2,4-D, 2013

“[O procurador] Invoca, para tanto, parecer do Grupo 
de Estudos em Agrobiodiversidade do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (GEA), que não tem 
autoridade legal para deliberar sobre a matéria.”

Segundo Lopes, “o pedido do MPF foi motivado por 
informações prestadas por vários pesquisadores, 
alguns membros da própria CTNBio”.





III ENA
Juazeiro,
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2014





Precaução?

• “(...) foram gerados 22 eventos, mas apenas 
2 mostraram resistência ao mosaico”.

• “Ainda não foi determinado o motivo pelo 
qual essas duas estruturas em particular 
conferiram resistência ao vírus” 

• “A estrutura dos transgenes demanda 
tempo e deve ser investigada”

• Fonte: Processo CTNBio 01200.005161/2010-86







PARECER TÉCNICO Nº 1596/2008

“Há evidências cientificas sólidas de que o milho NK 
603 não apresenta efeitos adversos à saúde humana e 
animal (...)”

“Em função dos dados detalhados apresentados pela 
empresa solicitante, dos resultados obtidos em 
ensaios de controle e segurança do OGM em questão, 
dos elementos creditados aos autores de trabalhos 
científicos citados e da inexistência de fatos contrários 
à segurança nutricional, toxicológica e alergênica, por 
mais que tenham sido investigados, somos favoráveis 
à liberação do milho NK603 para o consumo na cadeia 
alimentícia de humanos e animais”

















http://www.mda.go
v.br/sitemda/pagina
/nead-debate



Mapeamento dos BSC e das Famílias Guardiãs





Festa da Semente da Paixão, PB, 2010



V Festa das Sementes da Paixão



Testes rápidos



Ferias de 
semillas



Guardiões da 
agrobiodiversidade



Resposta Conab Brasília – Outubro de 2013



Resposta Conab Paraíba – Nov. de 2013

• As cargas de milho 
são oriundas de MT 
e GO

• Desconhecemos se 
existem variedades 
de produtos 
transgênicos



UF
Plantio Transgênico

Safra 11/12 Safra 12/13 Safra13/14

(d) (e) (f)
RO 65,0 65,0 65,0
MA 23,9 32,5 35,0
TO 61,2 79,1 81,9
PI 80,0 80,0 80,0
BA 80,0 80,0 80,0
MT 87,3 89,2 85,0
MS 87,1 88,6 79,2
GO 88,0 91,4 92,2
MG 83,0 83,5 81,3
SP 83,6 85,3 81,6
PR 69,4 66,9 92,3
SC 79,0 82,7 86,9

RS 81,7 81,8 88,0

BRASIL 78,9 80,2 86,1

Fonte: Conab





Análise PCR - UFSC

















Lei de sementes 10.711/2003

Art. 8, § 3º permite que agricultores 

familiares multipliquem, troquem ou 

comercializem sementes crioulas entre si

Decreto 5.153/05 dificultou a 

comercialização de sementes crioulas por 

meio de cooperativas ou associações de 

agricultores familiares (Art. 4º, § 3º). 



Meta 8, iniciativa 9

Regulamentar procedimento para acesso
pelos agricultores/as organizados aos 
bancos de germoplasma da Embrapa







Avances

• PAA Semillas

• Techo R$ 16 mil

• Semillas criollas

• Sin transgénicos
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