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OPINIÃO

O futuro da biotecnologia
e o desafi o no controle

de plantas daninhas

O objetivo da 

agricultura moderna 

é produzir mais por 

menos, procurando 

preservar a 

sustentabilidade dos 

sistemas produtivos, 

tanto no aspecto 

ambiental, quanto 

econômico

Para obtenção deste pro-
pósito é essencial que 
as tecnologias estejam 

pautadas em genética avan-
çada, melhoria da efi cácia de 
uso dos recursos do ambiente 
de produção, e manejo inte-
ligente dos fatores redutores 
de produtividade. O princípio 
do manejo inteligente desses 
fatores é talvez um dos maiores 
desafi os, pois mesmo com os 
atuais métodos de controle, 
as perdas de produtividade 
são ainda muito signifi cativas. 

Estima-se que as pragas 
reduzem em média 18% da 
produção agrícola mundial, as 
doenças de plantas em torno 
de 16%, e as plantas daninhas 
provocam 34% de redução de 
produção. A maneira de en-
contrarmos tecnologias, que 
reduzam estes índices de per-
das, é por meio da integração 
de conhecimentos da química 
de controle, com a biologia das 
plantas. E é neste processo, 
que se encaixa a biotecnologia.

Uma das tecnologias atuais 
resultantes da biotecnologia é 
a soja tolerante aos herbicidas 
dicamba e glifosato, presente 
nos Estados Unidos, onde tem 
tido uma adoção expressiva. 
Em 2017, foram 10 milhões de 
hectares com soja e algodão, 
passando para 20 milhões de 
hectares em 2018 e, prova-
velmente, em 2019, serão 24 
milhões de hectares. 

Esta adoção rápida pelos 
produtores deve-se aos múlti-
plos propósitos da tecnologia, 
como variedades mais pro-
dutivas e manejo de plantas 
daninhas, que proporcionam 
aos produtores rurais fl exibi-
lidade de uso, consistência de 
resultados, e principalmente 
o controle efi caz da principal 
planta daninha naquele país, 
que é o Amaranthus palmeri, 
dentre outros aspectos. 

No entanto, novas tecnolo-
gias também trazem desafi os, e 
neste caso o maior desafi o está 
pautado no uso responsável e 
seguro do herbicida dicamba. 
Dentre os aspectos que ne-
cessitam de atenção no uso 
desse herbicida, destacam-se 

os possíveis desvios de alvo 
(deriva e volatilização) para 
culturas vizinhas suscetíveis, 
e a limpeza de tanque do pul-
verizador, após sua utilização. 

Para evitar estes desvios, 
avanços na química de formu-
lações de baixa volatilidade, e 
uso adequado da tecnologia 
de aplicação no campo devem 
ser implementados. Para isso, 
é essencial o treinamento de 
aplicadores e pessoas envolvi-
das na recomendação do her-
bicida. Ainda, procedimentos 
de limpeza de equipamentos 
adequados são fundamentais 
após a aplicação do herbicida. 
Também é imprescindível que 
o produtor conheça os limites 
de efi cácia da tecnologia.

Esta tecnologia está vindo ao 
Brasil, provavelmente, para a 
safra de 2020/2021, e necessita 
de algumas ações para que seja 
utilizada de forma sustentável. 
Temos que ser proativos e evi-
tar os problemas antes que eles 
surjam. A mudança mais im-
portante que entendo que esta 
tecnologia trará para o Brasil 
é a educação e o treinamento 
ao agricultor. E isso considero 
positivo de uma forma geral.

Por outro lado, serão ne-
cessárias pesquisas para as 
condições brasileiras. Antes 
mesmo que a tecnologia seja 
liberada para uso comercial no 
Brasil, teremos que determinar 
os valores dos componentes do 
sistema individualmente para 
nossas condições. Por exem-
plo, para os Estados Unidos, 
o problema do Amaranthus 
Palmeri é um aspecto que a 
tecnologia traz soluções. 

Porém, já no Brasil, além 
de plantas daninhas de folha 
largas, a realidade atual é ou-
tra, sobretudo, por conta da 
presença de folhas estreitas 
de grande importância. Num 
segundo momento, teremos 
que determinar as interações 
de fatores focando todos os 
aspectos de uma plataforma 
múltipla. Ao fi nal, validar a 
plataforma em situação real de 
campo, por meio da chamada 
pesquisa em larga escala.

O que podemos observar 
até o momento é que a tecno-
logia, aliada às boas práticas 
agrícolas, pode e vai ajudar 
o agricultor a ter uma maior 
produtividade, a conseguir 
manejar os desafi os de con-
trolar os fatores redutores de 
produtividade da lavoura, e 
a garantir a longevidade das 
biotecnologias.
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O comunicado não men-
ciona partidos políticos 
nem candidatos, mas 

alerta sobre os riscos das 
fake news no cenário político 
nacional.

“[O grupo quer] reiterar 
imperiosa necessidade de 
preservação de um ambiente 
sociopolítico genuinamen-
te ético, democrático, de 
diálogo, com liberdade de 
imprensa, livre de constran-
gimentos e de autoritarismos, 
da corrupção endêmica, do 
fisiologismo político, do apa-
relhamento das instituições 
e da divulgação de falsas 
notícias como veículo de 
manipulação eleitoral, para 
que se garanta o livre debate 
de ideias e de concepções 
políticas divergentes, sem-

A nota acrescenta que é necessário ter “a compreensão de que 

não há desenvolvimento sem justiça e paz social”.

Na noite do próximo dia 8 
de novembro, no Auditório 
do Ibirapuera, em São Paulo, 
será realizada a 60ª edição do 
Prêmio Jabuti - considerado o 
principal reconhecimento e a 
mais tradicional honraria aos 
livros e aos escritores no Bra-
sil. A realização de um evento 
literário por seis décadas no 
país é um marco. 

De acordo com a pesquisa 
Retrato da Leitura, 44% da 
população brasileira não lê e 
30% nunca comprou um livro. 
O Banco Mundial estima, com 
base no Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos (Pisa), 
que os estudantes brasileiros 
podem demorar mais de dois 
séculos e meio para ter a 
mesma profi ciência em leitura 
dos alunos dos países ricos. Se-
gundo a Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), 
o mercado editorial encolheu 
21% entre 2006 e 2017.

O primeiro Prêmio Jabuti, 
entregue em 1959, foi con-
cedido para a obra “Gabriela 
Cravo e Canela”, do escritor 
Jorge Amado que, anos antes, 
na ditadura do Estado Novo 
(1937-1945), teve seus livros 
queimados em praça pública. 
A obra do escritor baiano foi o 

Em destaque a importância da leitura e do conhecimento para 

o combate à disseminação de notícias falsas (fake news).

O fi lme brasileiro “Tito e os Pás-
saros”, dirigido por Gustavo Stein-
berg, Gabriel Bitar e André Bato, 
foi destaque do cinema latino no 
Animation is Film Festival, em 
Holywood (Estados Unidos), no 
fi m de semana. O fi lme mostra a 
coragem de um grupo de crianças 
disposto a enfrentar a “epidemia 
do medo”. Indiretamente, o fi lme 
faz críticas políticas.

A animação brasileira mostra 
uma interpretação poética e co-
lorida para narrar as aventuras 
de Tito, de 10 anos, e os amigos 
em um mundo completamente 
dominado pelo medo. Steinberg 
afi rmou que a mensagem do 
fi lme tem relação direta com as 
eleições presidenciais no Brasil, 
polarizadas entre os candidatos 
Jair Bolsonaro (PSL) e Fernan-
do Haddad (PT). “A ideia é ter 
estreia comercial no início do 
ano que vem”, disse o diretor. 

Animação narra as aventuras de Tito e seus amigos.

USP é a 
brasileira 
mais bem 

classifi cada 
no ranking 

do Brics
A consultoria britânica 

especializada em ensino su-
perior Quacquarelli Symon-
ds (QS) divulgou, no último 
dia 17, mais uma edição do 
ranking de universidades 
dos países que compõem o 
Brics – Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul. A USP 
foi a universidade brasileira 
mais bem colocada, fi cando 
na 14ª posição. A Unicamp 
fi cou na 16ª colocação; a 
Unesp, na 29ª posição; e a 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), 
na 32ª. 

As instituições chinesas 
lideram o ranking, com sete 
universidades entre as dez 
primeiras classifi cadas. Em 
relação à edição passada, 
a USP perdeu apenas uma 
posição e teve a pontua-
ção máxima em reputação 
acadêmica e reputação pe-
rante o empregador, índice 
alcançado por apenas seis 
instituições na classifi cação 
deste ano.

A QS elaborou o ranking 
de 2019 com base em oito 
indicadores, aos quais 
atribuiu pesos diferentes 
para a composição da nota 
fi nal de cada universida-
de: reputação acadêmica 
(30%), reputação perante 
o empregador (20%), do-
centes por aluno (20%), 
docentes com doutorado 
(10%), artigos por docente 
(10%), citações por artigo 
(5%), docentes internacio-
nais (2,5%) e alunos inter-
nacionais (2,5%). Quase 
400 instituições de ensino 
superior foram avaliadas.

No ranking mundial da 
QS, divulgado em junho, a 
USP foi classifi cada como 
a 118ª melhor universidade 
do mundo. Essa foi a melhor 
colocação alcançada pela 
Universidade desde que o 
ranking começou a ser pu-
blicado, em 2004 (Ag.USP).

O próximo dia 29 de novem-
bro poderá marcar um novo 
recorde de preço já pago em 
uma garrafa de bebida alcóoli-
ca. Trata-se do leilão da única 
garrafa de The Macallan 1926 
desenhada pelo artista irlandês 
Michael Dillon, que será orga-
nizado pela Christie’s. Outras 
garrafas do mesmo barril foram 
leiloadas em maio e outubro, 
chegando à marca de um milhão 
de dólares. A expectativa agora 
é chegar a um milhão de Libras.

A raridade do líquido por si só 
já é motivo para explicar o preço 
das garrafas. Envelhecido por 
60 anos, foi envasado em 1986. 
Tanto tempo envelhecendo no 
barril causa uma grande perda 
pela evaporação, conhecida 
como “a parte dos anjos” (angel’s 
share). Assim, restava muito 
pouco do whisky colocado no 
barril em 1926 para engarrafar, 
fora o custo de manter em esto-
que um barril por tanto tempo 
sem poder (ou querer) vendê-lo.

O racismo em um voo da Ryanair
Um passageiro se recusou a sentar ao lado 

de uma mulher negra em um voo da companhia 
aérea low cost Ryanair. O episódio ocorreu na 
última sexta-feira (19), em um voo entre Barce-
lona e Londres. A cena foi registrada em vídeo 
por outros passageiros e viralizou nas redes 

sociais devido ao crime de racismo. O homem, 
impaciente, fazia menção de empurrar a mulher, 
de 77 anos, para que mudasse de lugar e a chamou 
de “preta, feia e bastarda”. A tripulação não o 
expulsou do avião nem chamou as autoridades, 
mas decidiu mudar a passageira de lugar, o que 
gerou fortes críticas à companhia aérea. 

No Twitter, a Ryanair escreveu estar ciente do 
vídeo e disse que já reportou o caso às autoridades 
britânicas. A eurodeputada Catherine Bearder 
foi uma das fi guras políticas que se posicionou 
sobre a questão e afi rmou que a “Ryanair pode 
identifi car o homem e deve fazê-lo. É um fato 
criminoso e não deve ser tolerado” (ANSA).
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CNBB e mais seis entidades pedem 
equilíbrio às vésperas das eleições

A violência que desencadeou agressões em distintos níveis nas ruas e nas redes sociais foi repudiada 
por sete entidades civis, entre elas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que divulgaram 
nota de apelo para que o equilíbrio e o respeito prevaleçam às vésperas das eleições

Nacional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho (Sinait) e a Asso-
ciação Brasileira dos Advoga-
dos Trabalhistas (Abrat).

O documento destaca ainda 
que há um “peremptório re-
púdio a toda manifestação de 
ódio, violência, intolerância, 
preconceito e desprezo aos 
direitos humanos, assacadas 
sob qualquer pretexto que seja, 
contra indivíduos ou grupos 
sociais”.

Por fi m, a nota acrescenta que 
é necessário ter “a compreen-
são de que não há desenvolvi-
mento sem justiça e paz social, 
como não há boa governança 
sem coerência constitucional, 
e tampouco pode haver Estado 
Democrático de Direito sem 
Estado Social com liberdades 
públicas” (ABr).

pre lastreado em premissas 
fáticas verdadeiras.”

A nota é assinada pela Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), a Federação 
Nacional dos Jornalistas (Fe-

naj), Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Associação na-
cional dos Magistrados do Tra-
balho (Anamatra), Associação 
Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), o Sindicato 

Câmara Brasileira do Livro: falta 
de leitura favorece notícias falsas

primeiro livro lido pelo menino 
Luís Antonio Torelli, hoje editor 
e presidente da Câmara Brasi-
leira do Livro (CBL), entidade 
responsável pelo Prêmio Jabuti.

Em entrevista, Torelli falou 
sobre a premiação, a impor-
tância da leitura para a socie-
dade e sugeriu a ampliação de 
iniciativas que tenham como 
foco as bibliotecas. “Num país 
com poucas livrarias e com 
pouco acesso ao livro, fica 
quase impossível ter um pro-
grama de formação de leitores 
se as pessoas não têm onde 
buscar o livro. As bibliotecas 

cumprem essa lacuna. Não é 
só construir. Precisa de um 
acervo que convide e que seja 
atraente”, afi rmou.

O especialista destacou 
ainda a importância da leitura 
e do conhecimento para o 
combate à disseminação de 
notícias falsas (fake news). 
“As pessoas formam opinião 
sem checar o que recebem, a 
origem dos dados ou quem é 
que está publicando. Quando 
você tem um pouco de con-
teúdo, proporcionado pela 
leitura, vê que aquilo não tem 
nenhum fundamento” (ABr).

Com crítica política, animação 
brasileira é destaque em festival

“Não podemos ser dominados 
pelo medo. Temos que tentar 
enfrentar e encontrar a solu-
ção”, acrescentou. “As pessoas 
estão fi cando loucas por causa 
do medo”, acrescentou.

O objetivo, segundo Stein-
berg, é buscar a aproximação 

com as crianças sobre temas 
de grande signifi cado social 
porque essa é “a única maneira” 
de “conceber um novo mundo”. 
Além da animação brasileira, 
o festival teve produções do 
Japão, da Argentina e Hungria, 
entre outros (ABr/EFE).

Safra exclusiva de
The Macallan

Das 40 garrafas do single-malt 
considerado o santo graal dos 
whiskys, 12 tiveram seus rótu-
los pintados por Sir Peter Blake, 
que assina a capa do disco Sgt 
Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band, e outras 12 pelo italia-
no Valerio Adami. Entre elas 
estavam as que determinaram 
o novo recorde em maio e ou-
tubro consecutivamente, e que 
agora poderá ser quebrado em 
novembro. Arrisca um lance?

Fonte e mais informações:
(www.aurora.com.br).
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Uma rara 

garrafa 

de uísque 

mais caro 

do mundo 

está em 

leilão.


