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“Não há na citação referência à concentração de inseticida usado no
experimento. É possível que tenha sido tão venenosa que tenha acabado com
toda a vida silvestre no campo”
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transgênico Bt publicado por “O Estado de S. Paulo”, artigo de Nagib
Nassar
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Nagib Nassar é professor titular de Genética da UnB. Artigo enviado pelo autor
ao “JC email”:

Redes Sociais

A citação feita pelo jornal “O Estado de S. Paulo” quanto a um trabalho
publicado na Science sobre transgênico Bt deixou muitas perguntas no ar sobre
o texto original e sobre a sua própria citação:
1. Não há na citação referência à concentração de inseticida usado no
experimento. É possível que tenha sido tão venenosa que tenha acabado com
toda a vida silvestre no campo. Dessa maneira, qualquer toxina Bt pareceria ao
lado deste inseticida como uma brincadeira!
2. Não foi possível ignorar o fato de que as plantas não tratadas com inseticida
tiveram uma vida silvestre e presença de polinizadores muito maior do que
aquelas que foram pulverizados por inseticidas. Faltou dizer na citação do
jornal “O Estado de S. Paulo” qual foi a diferença (quantitativamente) entre o
número dos insetos em plantas tratadas e aquelas não tratadas. É muito
provável que a diferença seja tão grande que até não deixe dúvida sobre a
artificial comparação entre plantas Bt e plantas tratadas pelo inseticida. Ambos
intoxicam a vida silvestre e polinizadores.
3. Se os autores declaram que os trabalhos são poucos replicados e de curta
duração e levam em conta poucas variáveis, não apresentam uma visão
generalizada sobre a interação entre a tecnologia Bt e os insetos polinizadores,
porque o título da notícia do “Estado de S. Paulo” foi “Culturas Bt não
prejudicam polinizadoras!”.
4. Não há referência na citação a respeito de quem recomendou e patrocinou o
referido experimento. Isto é importante nestes tipos de experimentos e tem que
ser relatado no próprio texto original.
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