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Feijão Resistente ao 
Mosaico Dourado



• Feijão, mosca-branca, viroses transmitidas e manejo integrado

• Feijão RMD: cv. BRS FC401 RMD

Agenda

Feijão RMD



Fonte: IBGE/Embrapa



Algumas Cultivares de Feijão-comum da 
Embrapa (BRS)



Safra 2017:

• Produção:  3.300.000 ton

• Exportação: 72.000 ton (não é carioca)

• Importação: 150.000 ton

“Feijão”

Fonte: IBGE/COMEX.



“Feijão”



“Feijão”









• Mais de 200 mil ha inviabilizados para o cultivo
• Perdas de 90 a 280 mil toneladas  ao ano / 40-100% da produção

BGMV - Bean golden mosaic virus

Melo et al. (2005); IBGE (2016).

Vírus transmitido pela mosca branca (Bemisia tabaci)



Controle químico da mosca-branca (Bemisia tabaci)

Brasil Central:
10-15 aplicações por ciclo de cultivo
Custo de R$ 80,00-120,00/ha (por aplicação) – 20-35% custo total



BGMV - Bean golden mosaic virus

Resistência Genética



Cultivar BRS FC401 RMD



Pérola BRS FC401 RMD



BRS FC401 RMDBRS Estilo



Cultivar BRS FC401 RMD

- Alto potencial produtivo (VCU): 3.600 kg/ha (Testemunhas: 3.700 kg/ha) 
- Padrão comercial de grãos carioca
- Resistência ao BGMV (RMD)
- Resistência ao BCMV (gene I)
- Resistência moderada à antracnose

• Registro: 34432 (14/09/2015)

• Proteção: 20160006 (15/01/2016) 

Souza et al. (2018)



Ensaios de VCU – BRS FC401 RMD

Superioridade em produtividade de grãos em relação 
às testemunhas

• Total (31 ambientes): 14,7%

• Região de Adaptação II (RII) (26 ambientes): 18,4%

• Segunda safra (“seca”) total (14 ambientes): 40,4% 

• Segunda safra (“seca”) da RII (11 ambientes): 67,2% 

• Mosaico dourado (8 ambientes)
- 4 ambientes: testemunhas não produziram grãos 
- 4 ambientes: 140,0% 

Souza et al. (2018)



A cultivar BRS FC401 RMD é recomendada para o 

cultivo nas épocas de plantio das águas e do inverno 

(“plantio mais cedo”) na região Brasil Central. 

Posicionamento

Cultivar BRS FC401 RMD



Programa nacional de manejo fitossanitário da 
mosca branca e das viroses associadas

• Respeito ao vazio sanitário

• Eliminação de plantas espontâneas (hospedeiras) 

• Época de plantio (não plantar após soja, não realizar plantio sequencial)

• Uso de áreas sentinelas

• Controle químico

• Capacitação de profissionais em MIP

• Sistema de alerta da Embrapa e Parceiros

• Uso de cultivares resistentes



Unidades de Validação

Produtividade Feijão RMD vs. Convencional: 

Feijão RMD é superior em 16-29% 
Dados corrigidos para 13% de umidade dos grãos.

A lucratividade média da cv. BRS FC401 RMD foi 

38-78% superior com relação a cv. BRS Estilo

Perdas: BGMV vs. CPMMV



CTNBio: http://www.ctnbio.gov.br/

Pedido de Liberação Comercial - Dezembro de 2010

Aprovação pela CTNBio - Setembro de 2011



Contenção Segregação

Controle Rastreabilidade

O quê?

Onde?

Quando?

Programa de Gestão Responsável - PGR
(Stewardship)



• Já há no mercado métodos de identificação de transgenia que podem ser 
aplicados de forma ampla a diversas espécies/culturas/eventos.

• A Embrapa desenvolveu metodologia para identificação do Feijão RMD como 
requisito para a sua liberação comercial. 

Detecção do Feijão RMD



Cruzamento Natural (Fluxo Gênico)

cv. Pérola = 0,007% (até 2,5 m)
cv. Olhate = 0,000%



• A Embrapa desenvolveu um plano de monitoramento para o Feijão RMD 
como requisito para a sua liberação comercial.

• A Embrapa também elaborou um modelo de rastreamento para o Feijão 
RMD em conjunto com empresa de certificação e rastreabilidade.

Plano de Monitoramento do Feijão RMD



Instituto Soja Livre
http://sojalivre.com.br/

O Instituto Soja Livre foi fundado em 24 de julho de 2017 pela Aprosoja Mato Grosso e Embrapa.



Apoio Formal da Comunidade Científica

✓ Academia Brasileira de Ciências – ABC

✓ Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC

✓ Sociedade Brasileira de Biotecnologia – SBBiotec

✓ Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular – SBBq

✓ Sociedade Brasileira de Genética – DBG 

✓ Sociedade Brasileira de Fitopatologia – SBFito

✓ Sociedade Entomológica do Brasil – SEB 

✓ Rede Latinoamericana de Biotecnologia – RedBio/FAO 



Pesquisa junto a produtores e empacotadores de feijão
Associação Brasileira de Cerealistas (Abrace) - 2016

Um Olhar Externo



Pergunta Resposta

1 – Enfrenta o problema do mosaico 

dourado na sua região?

Sim

76%

Não

24%

2 – Tem conseguido controlar o problema?

Sem Resposta

10%

Sim

38%

Não

52%

3 – Qual é a sua percepção com relação à 

possibilidade de contar com um feijão 

resistente ao mosaico dourado?

Sem Resposta

9%

Positiva

86%

Negativa

5%

4 – Caso a Embrapa lance o feijão 

transgênico resistente ao mosaico dourado 

você pretende comprar sementes?

Sim

86%

Não

14%

PRODUTORES



EMPACOTADORES

Pergunta Resposta

1 – Pretende comprar o feijão transgênico 

para comercialização?

Sim

50%

Não

50%

2 – Diversos produtos rotulados como 

transgênicos já estão nas gôndolas dos 

supermercados, como o óleo de soja, 

farinha de milho, entre outros. Você acha 

que terá alguma dificuldade para 

comercializar o feijão rotulado como 

transgênico?

Sim

58%

Não

42%



Empresas de Sementes já Prospectadas
- Edital de Oferta Pública -

Produção de Sementes



Segundo maior produtor de transgênicos do mundo, 
em 2017 o Brasil utilizou cultivares transgênicas em 
mais de 90% de sua área total semeada com soja, 

milho e algodão.

Fonte: Céleres Consultoria (2018)







Obrigado!


