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A produr;ao de a/imentos co/ide com 0 

ambiente porque sofre de avareza 

0 00 P RlMAVESI* 

F ora da Amazonia, a agricultura brasileira ocupa quase 70% do ter
rit6rio nacional e e frequentemente objeto de acaloradas discus

soes. Ela sllstenta 0 agroneg6cio. Por urn lado, consegue trazer divisas 
para 0 pais, em geral exportando materia-prima sem valor agregado; 
por outro, pressiona as areas cobertas com vegeta~ao natural para am
pliar a fronteira agricola. Ao mesmo tempo, deixa para tras vastas areas 
degradadas e corpos de agua (a<;:udes, represas, lagos, ribeiroes, rios) 
assoreados ou secos. 

Originalmente, essas areas degradadas apresentavam potencial de 
produ<;:ao igual ou maior que 0 das novas areas almejadas. Verifica-se 
ainda uma luta sangrenta por areas pouco ou nao exploradas, que sao 
alvo de movimentos de sem-terra, muitas vezes sem tradi<;:ao agricola, 
procurando encontrar urn modo de ganhar dinheiro, enquanto urn 
exercito de pequenos agricultores percle suas terras por falta de uma 
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politica de iqcentivos financeiros e educacionais, como treinamento em 
administrayao e contabilidade, estudos sobre oferta e demanda, asso
ciativismo e cooperativismo e praticas de agregayao de valor. 

Isso para nao falar nas quedas-de-brayo retumbantes entre gover
no, associayoes pro-defesa da soberania nacional e de defesa do consu
midor contra lobbies de grupos juridico-economicos e financeiros sobre 
assuntos polemicos e de grande impacto estrategico para a nayao, todos 
ligados a soberania e a independencia do pais com relayao a alimentos 
basicos, os commodities (produtos com grande potencial de exportayao) 
e a agua. 

A populayao em geral e a imprensa em particular, apoiando muitas 
vezes as cegas os que gritam e "trucam" mais alto, aceitam submeter sua 
saude fisica e economica a grupos muito interessados no dominio das 
unicas armas economicas estrategicas que 0 pais ainda possui para seu 
desenvolvimento. Viram vendilhoes inconscientes de seu futuro e de 
seus descendentes. 

Neste inicio de seculo XXI, a agricultura brasileira mostra uma ex
celente produyao de frutas no Nordeste irrigado, e a maior produyao de 
graos de sua hist6ria, ao mesmo tempo que aumentam assustadora
mente os famintos e os mortos de fome. Onde estao os alimentos? Onde 
esta a agua? 0 que esta acontecendo? Que problemas estao interferindo? 
Tentarei apresentar de forma sucinta, sistemica e global os pontos de 
estrangulamento que deveriam receber maior atenyao por parte da po
pulayao, consumidora ou nao, da imprensa e das foryas politicas, se de 
fato quisermos preparar urn futuro promissor a nossos descendentes, 
garantir 0 sistema economico produtivo, estruturar 0 pais como urn ce
leiro sustentavel e incentivar 0 ecoturismo. 

Se esses sonhos forem miseravelmente queimados e lanyados para 
o espayo nos pr6ximos trinta anos (sim, estamos falando de apenas 
trinta anos!), res tara urn inferno mais terrivel que 0 imaginado por 
Dante. A transgressao das leis da natureza, por desconhecimento, nao 
podera ser aceita como desculpa, pois alcanyara as pessoas do campo e, 
com muito mais intensidade, as pessoas que se refugiam em cidades 
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e pensam estar salvas com 0 auxilio cia tecnologia. (De que adiantam 
condicionadores de ar, em dias quentes, sem energia eletrica, por causa 
da falta de agua nas represas?) 

A hist6ria nos fala do desaparecimento de civilizayoes humanas, 
aglomeradas ou confinadas em cidades, geralmente por deficiencia no 
fornecimento de agua limpa e de alimentos, resultado da destruiyao de 
solos e florestas pr6ximos, e por falta de saneamento basico, foco de 
parasitas e pat6genos. Neste mesmo inicio de seculo XXI verificam-se 0 

agravamento desses tres pontos e uma maior produyao de lixos solidos, 
liquidos, gasosos e radiativos. 

Tambem ocorrem 0 usa generalizado de venenos e substancias que, 
pelo excesso, se tornam t6xicas; 0 aumento da miseria; a falta de cons
ciencia da vinculayao intima da vida nas cidades com a integridade do 
ambiente rural. Mais: a destruiyao globalizada de florestas, a emissao de 
lixos gasosos, constituidos em sua maior parte por gases de efeito estufa, 
bern como a urbanizayao de grandes areas estao resultando no acelera
do processo de mudanyas climaticas locais, regionais e globais, que tra
zem serios efeitos para 0 viver, tais como aumento de temperatura, 
maior incidencia de tempestades seguidas de enchentes e conseqiiente 
menor disponibilidade de agua residente, ou seja, maiores periodos de 
seca, embora a demanda aumente. Significa mais perigo de "secao, 
apagao e fomao"! E, claro, doenyas respiratorias e cardiovasculares! 0 
que podemos fazer para evitar esse futuro sombrio, ja que s6 teremos 
chance de sucesso com uma ayao coletiva e solidaria - todo mundo re
mando no mesmo sentido? 

A agricultura no Brasil ainda e palco de uma das rna is intensas 
guerras quimicas do planeta (com agrot6xicos), com intoxicayao e 
morte de pessoas, contra pretensos agentes bio16gicos (as chamadas 
pragas), na realidade indicadores de desequilibrios e desmandos contra 
as leis da natureza tropical. E nossa agricultura constitui a fonte maior 
dos cham ados gases de efeito estufa, verdadeiros lixos gasosos que aju
dam a acelerar as mudanyas climaticas regionais e globais, levando ao 
aumento da temperatura e a reduyao da disponibilidade de agua. No 
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Brasil, a agua e consumida em ate 60% pela agricultura (irriga~ao). Mas 

cerca de dois ier~os desse total sao desperdi~ados por falhas na infra

estrutura tecno16gica (ao lange dos tubos condutores de agua, no modo 

de irrigar) e por destrui~ao da infra-estrutura ambiental, resultando em 

temperaturas mais elevadas e rna is brisas e ventos que aceleram a perda 

de agua dos campos agricolas. 

o tripe da vida continental 

Depois da energia solar, a agua e a substfmcia mais importante para 

a produ~ao de alimentos vegetais. Ao colonizar os continentes consti

tuidos por rochas, que podem ser considerados ambientes naturais pri

marios, a natureza desenvolveu sabiamente os solos permeaveis, 

porosos, e 0 len~ol freatico. Tudo para conservar agua residente, agua da 
chuva que fica no local. Para que? Para atender os seres vivos nos perio

dos sem chuva. 
Ela tambem protegeu os solos permeaveis (porosos) e a agua resi

dente com vegeta~ao permanente, diversificada, e com seus residuos ve

getais, que formam uma camada protetora de materiais organicos como 
folhas, caules e galhos secos na superficie do solo. E a cham ada serapi

lheira ou liteira, quando se fala em florestas, ou cobertura morta, na 
agricultura. Esse tripe agua residente, solo permeavel e vegeta~ao per

manente e diversificada e a ferramenta-chave para a verdadeira trans

forma~ao de ambientes in6spitos - ambientes naturais primarios - em 
ambientes naturais climax, que apresentam grande oferta de agua lim

pa, alimentos variados e urn clima com temperatura e umidade relativa 

do ar mais estabilizados. 
Comparemos urn ambiente de pedras (chamado de ambiente na

tural primario) a urn de mata (denominado ambiente natural climax). 

Verifica-se, na mata, a presen~a do solo, coberto por uma camada de 

folhas secas, folhas apodrecendo, raizes, terra trespassada por raizes 

(que 0 mantem descompactado e permeavel); mais ao fundo somente 

terra; e bern ao fundo a rocha matriz. Acima do solo, uma grande diver-
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sidade de plantas, alimentos principais da cadeia e da teia alimentar, da 
qual 0 homem constitui 0 topo, digamos, mais evoluido. 

Oar e 0 solo sao frescos e umidos. 0 ciclo da agua e longo. Na Ama

zonia, ate 50% das chuvas sao precipita~ao de agua evapotranspirada 
pelas plantas. As chuvas sao mais bern distribuidas e men os in tens as. 

Pergunto: pode haver is so sobre a rocha? Sobre 0 solo compactado que 

sofre erosao? Que ambiente realmente permite ao ser humano conse

guir sobreviver e viver? Num ambiente do tipo Saara ou do tipo aproxi
made de mata amazonica? 

o estabelecimento do len~ol freatico, em solos permeaveis, que ali

menta os po~os, permitiu 0 surgimento de nascentes e cursos de agua 

permanentes com vazao estabilizada ao lange do ano, e de lagoas e la
gos. Dessa forma, tambem a vida aquatica pode desenvolver-se nos con

tinentes. Esse fornecimento continuo de agua pode ser chamado de 
«produ~ao de agua'~ de uma area, de uma bacia de capta~ao, de uma 

bacia hidrografica. E diferente das enchentes, provocadas pelo escoa

mento superficial da agua de chuvas, que nao conseguiu ser armazena
da pelo solo e pela vegeta~ao. 

As plantas, em especial as arvores, quando transpiram ate 80% da 

agua precipitada em regiao tropical para refrescar a atmosfera - em fun

~ao da demanda atmosferica por mais agua - agem como verdadeiros 
vaporizadores, umidificadores, hidrotermorreguladores ambientais. 

Mais umidade no ar, menos temperaturas elevadas. Assim, e possivel 0 

estabelecimento de especies mais sensiveis a altas temperaturas e ao ar 
muito seco, em ambientes naturais climax. 

Isso pode facilmente ser sentido pelo leitor. Compare 0 frescor de 
uma sombra de telhado e 0 frescor da sombra de uma arvore; ou ao 

passar por uma cal~ada com 0 muro sem vegeta~ao e por outra, com 0 

muro coberto de vegeta~ao; ou se voce man dar arran car as arvores de 

seu quintal ou jardim e mandar cimenta-Io, impermeabiliza-lo, sim

plesmente porque se irrita com as folhas acumuladas em calhas e com as 

aranhas nos gramados. Como consequencia, voce vai cQntribuir mais 

para as enchentes nas baixadas, gas tar rna is agua para apagar 0 po do 
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cimentado e mais energia para acionar 0 condicionador de ar, que ja 

substituiu 0 ventilador, para nao morrer de calor! 

Ese tiver apagao, racionamento de energia eletrica? A solu~ao mais 

logica seria recompor 0 verde, certo? A floresta de edificios do centro de 

Sao Paulo, por exemplo, pode ser dez graus centigrados mais quente que 

a periferia vegetada. Uma rua arborizada pode ser quatro graus centi

grados rna is fresca. Em Belem (PA), 0 centro da cidade arborizado pode 

ser nove graus centigrados mais fresco que a periferia desmatada! 

A retirada completa da cobertura vegetal natural, por ocasiao da 

abertura de uma nova area agricola ou pecuaria, ou a retirada de madei

ra para fazer carvao e alimentar as siderurgicas, expondo 0 solo a a~ao 
de chuvas tropicais intensas, leva a compacta~ao, a impermeabiliza~ao. 
Viu? Nao e so com cimentados, asfaltamento ou constru~oes que se blo

queia 0 solo. E ha outras conseqtiencias, como a erosao do solo e ate sua 

decapita~ao - sua elimina~ao total com exposi~ao de rochas, quando 0 

terreno e mais inclinado. 

Ou seja, eliminam-se assim as possibilidades de armazenamento de 

agua residente, resultando em varia~ao sazonal dos cursos de agua e 

posterior secamento das nascentes. 0 numero de nascentes pode au

men tar temporariamente, resultado da ausencia de arvores que evapo

ram, transpiram e ciclam a agua das chuvas. A retirada das arvores leva 

a redu~ao da umidade relativa do ar e ao aumento da temperatura e da 

amplitude termica. 0 aumento de temperatura, por falta de agua 

evapotranspirada e de cobertura do solo, reflete rna is calor para a at

mosfera e intensifica a forma~ao de brisas e ventos - por sinal, brisas e 

ventos secos sao grandes "ladroes de agua", pois carregam a agua 

evapotranspirada de urn local, com a finalidade de aumentar a umidade 

relativa do ar e reduzir a temperatura desse local, para outro local. 

o que pode decorrer de urn cenario assim e 0 maior risco de incen

dios, especialmente em condi~oes tropicais, mais quentes. Iniciam-se 

ciclos de enchentes e seca, e assoreamentos e soterramento de nascentes, 

corregos, a~udes, represas, lagos, rios. Deu para entender esse meca-

182 

Dilemas da agricultura 

nismo ciclico? Enchente porque 0 solo, desprotegido, impermeabili

zado, nao permite 0 armazenamento de agua residente para repor olen

~ol freatico. E, se nao chove, ha falta de agua nos po~os e nas nascentes, 

porque 0 len~ol frdtico nao foi recarregado. Resultado: uma seca brava! 

Alguns acreditam que a irriga~ao resolve. Mas onde estaria a agua resi

dente armazenada para ser utilizada? Agora voce entendeu 0 problema? 

Alem disso, quando a agua de chuvas fortes nao consegue inflitrar 

no solo impermeabilizado, compactado, ela escoa superficialmente. 

Quando intenso, esse escoamento superficial, carregando particulas so

lidas por causa da erosao do solo, forma grandes enxurradas da cor da

quele determinado tipo de solo, que vao provocar as enchentes nas 

baixadas. A mata ciliar, aquela faixa de trinta a cinqilenta metros cober

ta de arvores e serapilheira que deveria ocorrer na be ira dos cursos de 

agua, e tern a fun~ao de filtrar essa agua superficial que desagua nos 

cursos de agua, muitas vezes nao consegue realizar essa fun~ao ambien

tal em virtude da enorme quantidade de sedimentos arrastados, que 

passam por cima da serapilheira. 

Nesse caso, alem de 0 solo reduzir ou deixar de ser "produtor de 

agua" (alimentar as nascentes, permitindo a alimenta~ao do len~ol 

freatico, que so e mantido em solos permeaveis), ainda vai contribuir 

para 0 assoreamento ou soterramento dos corp os de agua, com particu

las solidas ou sedimentos e material orgflOico. Por exemplo: desapare

cern nascentes, a~udes nao produzem mais agua para a irriga~ao, 

barragens nao conseguem fornecer agua para girar as turbinas hidrele

tricas, bancos de areia nos rios impedem a "subida" dos peixes na 

piracema, rios tornam-se secos. E onde esta a agua para abastecer as 

cidades? Ja era! 
Dai a importancia de a popula~ao urbana se conscientizar e se inte

ressar por urn manejo adequado dos solos e da agua no meio rural. A 

agua das cidades, mesmo aquelas abastecidas por po~os recarregaveis, 

depende de solos permeaveis e de uma agricultura saudavel e ambien

talmente correta. Ese nao 0 fizer? Vai ter de importar agua da Fran~a ao 
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custo de j6ia, isso se tiver d6lares ou euros (nao adianta ter reais). Ou se 

morre de sede! E terri vel. Por outro lado, 0 mecanismo do problema e 
simples de en tender. 

Do ja exposto, podemos visualizar compara~oes objetivas. Para 
uma planta herbacea ou arb6rea, ou mesmo "industrial", por exemplo, 0 
ambiente no entorno - estabilizadas a umidade do ar e a temperatura 
do ambiente, cortadas as brisas e os ventos e eliminada a poeira -, fun
ciona como condicionador c1imatico, como nos galpoes industriais. 
Tais galpoes servem para que? Para proteger a maquina computadorizada 
transformadora de alguma materia-prima em produto de alto valor agre
gada (transformar fios de algodao em pe~a de vestuario, por exemplo). 

A maquina e 0 operador altamente capacitado sao as partes mais 
caras e importantes do processo, e 0 galpao permite a ambos que traba
lhem com mais eficacia, tenham uma vida uti! mais longa e menos in
terven~oes de manuten~ao do que se estivessem operando ao re1ento. 
Por isso, 0 galpao (ou 0 tao falado "efeito galpao") exige constante ma
nuten~ao. Da mesma forma, para que determinada especie vegetal pos
sa produzir com eficiencia, ela necessita de agua residente, solo 
permeave1 e vegeta~oes permanentes (arvores vaporizadoras) diversifi
cadas. Mais: e1a precisa de mesoc1ima suavizado (microclima e aque1e 
ocorrente no nive1 do solo; macroclima e 0 c1ima global). Tudo isso e 
fundamental para desenvolver atividades agricolas mais sustentaveis e 
tambem para otimizar a resposta de ins urn os porventura utilizados. 
Insumos como a irriga~ao ou os fertilizantes ou mesmo os venenos nao 
sao substitutivos de falhas ou deficiencias geradas na infra-estrutura 
ambiental, mas podem ser potencializados pe1a infra-estrutura ambien
tal adequada, do jeito que a natureza nos ensina. Entao, se houver mes
mo necessidade de irriga~ao, deve-se perguntar: 
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o solo esta permeavel, ou pode ocorrer encharcamento? 

As raizes conseguem desenvolver-se em profundidade? 

o solo esta suficientemente protegido com materia is organicos 
(restos de vegetais) contra 0 aquecimento e 0 impacto das gotas 
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de agua de chuvas e do sistema de irriga~ao para que nao ocorra 
compacta~ao ou forma~ao de crostas na superficie do solo? 

Ha brisas e ventos constantes que necessitam ser barrados por 

quebra-ventos? 

Existem superficies refletoras de calor, como solos, paredes ou 

muros nao vegetados ou encobertos por cc~rca-viva (cerca feita 

de arbustos ou arvores, podadas ou nao)? 

o solo possui nutrientes em quantidade suficiente para que as 

plantas se desenvolvam bern? 

Ha areas verdes que atuam como umidificadores hidro-ter

morreguladores? 

Existe problema de salinidade e, por causa disso, mutila~ao das 

raizes? 

Voce sabia que as raizes sao 0 "intestino" (absorvem nutrientes 

minerais, agua etc.) e ao mesmo tempo 0 "nariz" (absorvem oxigenio) 

das plantas? Todos sabem que sem que se possa ingerir nutrientes e agua 
e sem que se possa respirar nao pode haver 0 desenvolvimento nem da 

especie humana nem de plantas. Sabia que com temperatura de solo 
acima de 33 graus centigrados as raizes nao conseguem absorver agua 

nem nutrientes? 0 solo e a agua devem estar frescos! 
Sabia que as plantas tambem necessitam alimentar-se, e de nada 

adianta colocar adubo se houver azia no est6mago (camada de terra em 

volta das raizes) de1as? As plantas podem exigir urn antiacido (corretivo 
de acidez) para aproveitar melb~r 0 "arroz" (representado pe10 potassio, 

Kp) , 0 "feijao" (representado pelo f6sforo, pp) , 0 "bife" (representado 
pe10 nitrogenio, N) , urn "tempero" (representado pelos micronutrien

tes) e a "fibra" (representada pe10 material organico ), esta ultima dando 

funcionalidade ao trato digestivo, as raizes. Os adubos podem ser or

ganicos e minerais. Ambas fontes podem estar na forma muito ou pou

co soluvel. 
A solu~ao para esses problemas passa por sistemas de produ~ao: 
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que procurem conservar a agua e 0 solo; manter 0 solo protegi
do e vegetado de forma permanente contra 0 impacto das chu
vas eo aquecimento; 

que procurem retornar material organico a superficie do solo. 
Exemplos: 1) sistema de plantio dire to (nao se revolve 0 solo, 
semeia-se ou planta-se diretamente no solo coberto e protegido 

por residuos vegetais); 2) integrayao lavoura-pecuaria (0 plan
tio direto e realizado sobre solo protegido por pastagem, bcne
ficiando-se esta do adubo utilizado na lavoura); 3) agricultura 
orgfmica com rotayao de culturas (a agricultura organica subs

titui os insumos sinteticos por produtos organicos bio16gico e 
naturais - lembre-se de que plastico e urn material organico 
sin tetico); 

que fayam rotayao de cultura. Significa alternar 0 cultivo de 
uma especie vegetal em determinado local por outras especies, 
numa sequencia minima de duas especies); 

que incorporem arvores estrategicamente localizadas e com 
funyao de quebra-ventos (renques de arvores perpendiculares a 
direyao das brisas e dos ventos dominantes, procurando reduzir 
sua velocidade, como urn tipo de "quebra-mola"), bosques 
umidificadores hidrotermorreguladores (conjunto de arvores 
com funyao de vaporizar agua e reduzir temperatura), ou som
bras (arvores isoladas ou em grupo com copa grande); 

agroflorestais (sistema que considera as arvores como beneficas 
as lavouras); 

silvopastoris (sistema que considera as arvores como beneficas 
as pastagens); 

permaculturais (em que a arvore constitui 0 principal compo
nente da agricultura). 

Com essas medidas 0 sucesso ja estaria a meio caminho. Soluciona
riamos 0 primeiro problema levantado no inicio do texto, dando urn 
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grande passo para evitar a "quebra" de nossa civilizayao no que se refere 
a garantia de produyao de agua, a manutenyao de ciclos de agua os mais 
longos possiveis e tambem a eliminayao de uma das causas que contri
buem para as mudanyas climaticas: a falta de vegetayao permanente 
umidificadora. 

Espero que, ate este ponto, tenha ficado claro que caracteristicas do 
ambiente que necessitam ser controladas e manejadas para que a ativi
dade agricola possa ser produtiva de urn modo susrentavel. 

Alta tear manetaria 

A segunda principal causa do desaparecimento de civilizayoes hu
manas e a falta de alimentos. Para uma produyao mais sustentavel de 
alimentos, e preciso manter 0 "efeito galpao" adequado (ou, como dizi
am os antigos, 0 "bafo-do-mato") e fazer aquele tripe funcionar: agua 
residente + solo permeavel + vegetayao permanente diversificada. 

Tal produyao sustentavel deve ser com rna is intensidade nas regioes 
tropicais, ja que a fertilidade dos solos em regioes de clima temperado e 
predominantemente quimica, ou seja, resolve-se com adubos minerais! 
Nas regioes tropicais, a fertilidade do solo e predominantemente biol6-
gica, exigindo maior biodiversidade, rotayao de culturas com diferentes 
atividades de raizes e maiores volumes de produyao de residuos vege
tais, e maior manejo de materiais organicos. 

o uso de adubos minerais soluveis pode gerar enormes perdas por 
lixiviayao (lavagem para dentro do solo ate 0 lenyol frdtico) ou por 
erosao, causada pelas enxurradas de chuvas tropicais (mais intensas em 
ambientes quentes, sem estruturas hidrotermorreguladoras). Em 
ambas situayoes as chuvas nao conseguem inflltrar-se nos solos despro
tegidos superficialmente e com pouca permeabilidade. Em geral, 0 uso 
de adubos menos soluveis ou associayoes organominerais traz maiores 

retornos. 
Ha uma pressao para ampliar as areas agricolas, com consequente 

reduyao das areas naturais, que representam importantes estruturas 
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ambientais - pois realizam fun~6es vitais (ciclo da agua e efeito hidro

termorregulador meso e macroclimatico) para a agricultura em to do 0 

terri to rio nacional. Contudo, analisando-se a situa~ao objetivamente, 

constata-se que, apesar de 0 pais ter atingido a maior marca de produ~ao 
de alimentos de sua historia, a incidencia de fome vern aumentando. 

Ate agricultores pass am fome por nao conseguirem ganhar dinhei

ro para comprar comida para a familia com 0 produto agricola que ge

raram. Da para entendcr isso?! Verifica-se que, de maneira geral, a 

agricultura nao esta preocupada em gerar alimentos. Estarrecido? Pois e 

verdade. Ela esta preocupada em gerar produtos que ten ham urn born 

pre~o no mercado, isso sim. Mais: que possam ser exportados. 

Perguntem a qualquer produtor por que ele produz carne, tomate, 

batata, ou milho. Em geral, ele vai responder que e porque 0 pre~o do 

mercado esta born. Em rarissimas exce~6es dira que e para alimentar 

sua familia (ha cas os em que e proibido ingerir os produtos gerados, 

devido a seu elevado grau de periculosidade), ou alimentar "x" pessoas 

de sua comunidade. Os que conseguem exportar exportam materia

prima bruta, geralmente sem valor agregado, com exce~ao do suco de 
laranja, do a~ucar cristal e do alcoo!. 

Materia-prima bruta pode gerar divisas. Historicamente, porem, 

esse tipo de comercio nunca desenvolveu pais algum. Lembre-se de suas 

aulas de Historia do Brasil ou dos Estados Unidos. Que tipo de agricul

tura desenvolveu regi6es nesses do is paises? Aquela orientada para 

gran des monoculturas destinadas a exporta~ao e tocadas por mao-de

obra escrava ( coloniza~ao de explora~ao, agricultura industrial) ou 

aquela diversificada, destinada a criar urn ambiente propicio para 0 

bem-estar da familia e da comunidade? 

A agricultura que desenvolveu os principais paises do mundo foi a 

que gerou diversas atividades agregando valor em servi~os, comercio e 

educa~ao (coloniza~ao de povoamento, agricultura familiar etc.) . 0 

quadro poderia ser bastante diferente se os insumos utilizados (de ma

quinas a fertilizantes e combustiveis) fossem nacionais. Em geral, 0 
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componente mais importante necessita ser importado, pagando grande 
diferen~a cambial. 

Assim, analisando friamente a situa~ao, estamos sendo todos (a 

midia, a popula~ao e os governantes) iludidos a aplaudir a depredac;:ao 
da estrutura ambiental de produ~ao para atender aos caprichos de 
manipuladores do mercado (na realidade, 0 mercado somos todos nos, 
que est amos lentamente sendo alijados, que dia a dia perdemos nosso 
poder de compra. A produ~ao de alimentos da para alimentar todos 
com sobra, mas falta 0 chamado poder aquisitivo. 

As politicas agricolas estao voltadas para gerar divisas, necessarias 
para atender as importa~6es. Mas a quem atendem essas importa~6es? 
Qual e 0 custo-beneficio dessa troca? Se a populayao sair perdendo, 
pare-se! Mas nao. A politica e de deixar sobreviver 0 mais esperto, aque
Ie que produz 0 que da dinheiro, e nao 0 que produz alimentos. Infeliz
mente, alimentos podem ser importados por uma pechincha. Mas essa 
pechincha torna-se carissima com a diferenya cambial mantida alta e 
com a destruiyao da estrutura minima de produ~ao naciona!. Assim, 
vai-se deteriorando a estrutura estrategica de produ~ao de alimentos 
da cesta basica e, sem alarde, aumentando nossa dependencia de outros 

que os produzem. 
Lembra-se do caso do trigo? Quando estavamos com estoques 

zerados porque pensavamos que seria rna is barato imp or tar dos paises 
mais eficientes em produyao, estes ja nao quiseram fornecer 0 grao, mas 
a farinha. Claro, farinha e produto com valor agregado. E justo. Vejo que 
os paises europeus defendem com unhas e dentes a estrutura produtiva 
minima da cesta basica com subsidios. Por que sao nostalgicos, 
anticientificos, misticos, atrasados? 

Nao. Porque isso e estrategico. Tanto quanta a posse nacional das 
fontes de agua potavel, inclusive os aquiferos, que estao querendo esca
motear sutilmente de nosso dominio, assim como ja estao fazendo com 
nossas plantas medicinais, nossas marcas, nossos nomes. Vociferamos 
contra os europeus que subsidiam seus agricultores e apJaudimos os 
que estao destruindo nossa infra -estrutura ambiental e fundiaria de 
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produyao de alimentos, lanyando-nos para a dependencia externa. Sera 
que nao enxergam!? Sera que as migalhas que recebemos por essas tran
sayoes insanas valem a escravidao de nossos filhos? Se realmente a 
agricultura estiver interessada em produzir alimentos (com metas cal
culaveis), ela ja pode parar de se expandir em area, porque a area planta
da ja e maior do que a necessaria. 

Mas se estiver orientada s6 para ganhar dinheiro (com metas incal
culaveis), ai sim, explica-se a tendencia atual de foryar a atenuayao da 
legislayao ambiental vigente. 1nsaciavel, essa disparatada meta de ga
nhar dinheiro exige que derrubemos todas as areas nativas agricultaveis e 
incorporemos todas as areas de pastagem. E ainda assim vai faltar espayo! 

Precis amos comeyar a pensar de outra forma a questao dos alimen
tos e da agua. As culturas agricolas tern de ser mais eficientes no uso de 
agua, que esta escasseando. Visualizando a cadeia alimentar (plan
tas-herbivoros-carnivoros-onivoros ou homem, e decompositores, 
encarregados da reciclagem na natureza), em que a oferta de alimento
energia disponivel se reduz na passagem para 0 elo consecutivo da ca
deia, deveriamos evitar gastar graos - alimentos nobres para a dieta dos 
human os - para a alimentayao de herbivoros. 

Sabe por que? Porque 0 fator de reduyao de alimentos esta em tor
no de 1,8/1 com peixes, 2/1 com frangos, 3/1 com suinos e ate 7/1 com 
bovinos, ou seja, seriam precisos sete quilos de graos para que urn bovi
no aumentasse urn quilo de peso vivo, 0 que corresponde a 55% de car
caya, ou 485 g de carne, descontando os 12% de ossos. Os anima is 
deveriam ser alimentados com alimentos que 0 ser humano nao conso
me (capim, insetos, minhocas e outros). 

Urn sinal positivo e a luta pelo Boi Verde. Urn passo a frente foi 
dado pelos pequenos produtores indianos, que nao procuram aumen
tar 0 ganho financeiro por area, mas aumentar a capacidade de suporte 
do solo e, assim, elevar 0 numero de pessoas alimentadas por cada hec
tare cultivado num ano, considerando uma necessidade alimentar 
diaria de mil calorias, sem uso de insumos extemos, pois nao tern di
nheiro para compra-los. ra tentou imaginar e calcular que tipo de agri-
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cultura consegue alimentar 0 maior numero de pessoas por hectare/ 
ano? Os monocultivos ou os policultivos? A agricultura familiar ou a 
industrial? 

Soluyoes, soluyoes. Garantir uma s61ida infra-estrutura de produ
yao de alimentos da cesta basica com vinculo estreito com 0 poder pu
blico e a comunidade local, evitando que cidades agricolas produzam 
so mente 5% dos alimentos demandados por sua populayao e, com sua 
politica de monocultivo, disponham de comercio e serviyos pouco di
versificados e insustentaveis. Alem disso, vale ten tar exportar produtos 
com valor agregado de forma inteligente, como suco de laranja e 6leo de 
soja, em vez de laranja in natura e graos de soja, alem de procurar resta
belecer de forma ferrenha a infra-estrutura ambiental minima necessa
ria, tanto para a agricultura familiar como a industrial. Para que? Para 
garantir a capacidade produtiva e de suporte dos solos. 

Por causa da e~cassez de agua, a China, por exemplo, vai proibir 0 

uso desse bern pela agricultura em muitas regioes, fortalecendo a indus
tria que produz artigos de alto valor agregado e exportaveis. Com os 
recursos gerados a China pretende importar alimentos. Mas sera estra
tegicamente correto e sustentavel nao ten tar recuperar a infra-estrutura 
ambiental degradada? Os paises do chamado primeiro mundo fazem 
fortuna vendendo produtos com valor agregado. Compram algodao e 
vendem tecidos; compram minerio de ferro de nosso pais (ao preyo 
mais baixo que se receberia pelo carvao utilizado para acionar as side
rurgicas, retirado gratuitamente grayas a destruiyao de ecossistemas 
naturais com potencial ecoturistico, alimentar, fonte de elevada biodi
versidade e enorme funyao ambiental regional e mundial) e vendem 
ferrovias; compram silicio e vendem chips. 

Nao se domina uma tecnologia quando nao se sabe produzir as fer
ramentas necessarias para maneja-las e mante-Ias! 1sso exige investir em 
pesquisa tambem. Onde estao nossos tecnicos e cientistas de fazer inve
ja? Onde estao nossos empreendedores que desejam gerenciar indus
trias sustentaveis? Onde esta 0 povo participativo, capacitado e desejoso 
de construir urn futuro decente para seus filhos? 
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Lixo estratosferico 

Levantamentos realizados para verificar a real contribui~ao do Bra
sil para os gases de efeito estufa detectaram a agricultura como a maior 
fonte desse lixo gasoso produzido pelo homem, alem dos ja conhecidos 
lixos solidos (embalagens de agroquimicos) e liquidos (chorumes, 
vinhotos e outros). 

As queimadas (de pastagens para pecuaria extensiva, de restos de 
culturas no solo ou ao pe, de matas para abertura de fronteiras agricolas 
etc.) aparecem em peso. Existem, porem, muitas tecnologias substi
tutivas ao fogo. Na Europa, as queimadas agricolas estao proibidas. 
Lembre-se de que os gases produzidos nas queimadas vao contribuir 
para 0 aquecimento regional e global e, com isso, interferir no regime de 
chuvas e no ciclo da agua. 

Em ambiente mais quente, as chuvas fortes e as tempestades sao 
mais freqiientes. Em solos desprotegidos pela vegeta~ao, os estragos 
gerados pelas chuvas torrenciais sao piores, resultando em baixa reposi
~ao de agua residente, de agua do len~ol freatico, que deveria alimentar 
po~os e nascentes. Os gases muitas vezes podem gerar ozonio da 
troposfera, grande irritador das vias respiratorias, agravando 0 efeito 
das particulas solidas em suspensao e dos outros gases inalados pela 

popula~ao. 

A prMica de arar (tombar) 0 solo tropical, seguindo 0 modele de 
tecnologia gerada para solos de clima temperado, acelera a oxida~ao da 
materia organica armazenada no solo. Na presen~a de ar, essa materia 
organica gera gas carbonico, 0 gas de efeito estufa mais abundante, 0 

mesmo gas utilizado pelas plantas para, na fotossintese, gerar a glicose, a 
fonte energetica das plantas e de toda teia alimentar. 

Ja em condi~6es de falta de ar (entenda-se oxigenio), quando 0 solo 
estiver encharcado em virtude de chuvas ou da pratica da irriga~ao, 
pode haver gera~ao de gas metano ou gas dos pantanos ou dos lix6es, 25 

vezes mais potente que 0 gas carbonico. 0 mesmo vale quando se incor
pora material organico ao solo. A natureza ensina a deixar 0 material 
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organico na superficie. Pense no solo de mata e entendera melhor 0 que 
estou dizendo. 

o Brasil possui 0 maior rebanho comercial de bovinos do mundo. 
Ruminantes, os bois digerem celulose em condi~6es de anaerobiose 
(praticamente ausencia de oxigenio) e constituem fonte potente de gas 

metano. Essa emissao sera tanto maior quanta mais tempo 0 animal 
ficar no pas to, quanta menor sua produtividade, quanta pi~r a qualida

de (mais fibrosa) da forragem ingerida. 
Outra grande fonte sao os campos de arroz irrigado por inunda~ao, 

onde tambem se da a decomposi~ao anaerobia de celulose armazenada 
no solo com gera~ao de gas metano. 0 mesmo processo ocorre nas lagoas 
de decanta~ao de residuos de confinamentos ou de residuos agroindus
triais com materiais organicos, e tam bern ao encher gran des barragens 
sem retirada previa da vegeta~ao. 

Ao se utilizarem fontes de adubo que contenham nitrogenio, nu
triente essencial para a produ~ao vegetal, alem do carbo no, hidrogenio, 
oxigenio, enxofre e fosforo, seja ela na forma de adubo organico, adubo 
verde ou adubo mineral, e ao sofrer falta de oxigenio no processo de 
transforma~ao no solo, em lugar de nitrato, pode gerar oxido nitroso, gas 
de efeito estufa 250 vezes mais potente que 0 gas carbonico. Alem, e claro, 
da elevada queima de combustiveis fosseis em sistemas intensivos, que 
normalrnente utilizam procedimentos inadequados de preparo do solo. 

Voce ja ouviu falar na eutrofica~ao de agua por causa do lan~amen
to de esgotos domesticos e de atividades agricolas? E 0 processo de au
mento dos nutrientes nitrato e fosfato na agua, que estimulam 0 

desenvolvimento de micro e macrovegetais. Num primeiro instante, eles 
podem constituir fonte mais abundante de alimento para peixes, por 
exemplo. Em excesso, po rem, come~am a esgotar 0 oxigenio na agua e a 
reduzir 0 espa~o fisico , prejudicando a vida aquatica e dificultando 0 

tratamento de agua para abastecimento urbano. 0 manejo racional de 
adubos fornecedores de nitrogenio, longe de nascentes, em solos tropi
cais profundos, pode evitar a contamina~ao do len~ol freMico por nitra
to, caso grave nos solos rasos de clima temperado. 
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Solw;:6es, solw;:6es. Em primeiro lugar, substituir e proibir as quei

madas que trazem prejuizos diretos e indiretos incalculaveis para 0 cido 

da agua, queda no potencial de prodw;:ao e capacidade de suporte de 
solos tropicais, saude animal e humana. Os solos tropicais exigem ser 

mantidos constantemente protegidos, com elevado retorno de residuos 

organicos em sua superficie, de forma a mant€~-los permeaveis e areja

dos (com grande oferta de oxigenio). 
Depois, manejar culturas perenes de forma estrategica, de maneira 

a constituirem gran des armadilhas e armazenadores de gases de efeito 

estufa, tanto nas raizes como em troncos e galhos, como nos sistemas 

agroflorestais ou nos reflorestamentos. Em seguida, generalizar 0 uso 
do cultivo minimo ou zero, reduzindo gastos com energia fossil e emis

s6es de gases de efeito estufa pelo solo, como no sistema de plantio dire to. 

E quanta ao arroz irrigado? Nesse caso, introduzir tecnicas de ma
nejo intermitente da agua, ja disponiveis, permitindo aporte mais fre

qiiente de oxigenio ao solo. E quanta aos ruminantes? Buscar processos 

mais intensivos, melhorar a oferta e a qualidade da forragem das pasta
gens e aumentar a produtividade por animal ou reduzir sua idade de 

abate. E 0 nitrato? E 0 fosfato? Realizar aplica<;:6es est rita mente necessa
rias e localizadas que possam ser cidadas pelas culturas, alem de realizar 

praticas de conserva<;:iio de solo e agua. Tentar parcelar as doses de nitro
genio 0 maior numero de vezes possivel, ou utilizar fontes com libera

<;:ao mais lenta do nutriente. Ufa! Mas vamos em frente. 

Polfcia sanitaria 

A natureza originalmente tambem utiliza substancias quimicas 

para diferentes finalidades, induindo a defesa de individuos - vegetais 
ou animais. Porem, por exemplo, em comunidades vegetais diversifica

das, onde a competi<;:ao por espa<;:o e nutrientes e minima, por causa da 

complementaridade das especies, muitas vezes essas substancias quimi

cas de defesa nem precisam ser sintetizadas. 1sso ocorre especificamente 
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apenas apos 0 ataque, gerando as chamadas fitoalexinas, em a<;:6es loca
lizadas, sem afetar 0 ambiente no entomo. 

A guerra quimica em escala "microcirurgica" ja foi inventada pela 
natureza. Na natureza, em urn ecossistema natural equilibrado, pode-se 
dizer que todos os organismos vegetais e animais tern fun<;:6es 
preestabelecidas e geralmente complementares. As a<;:6es de alimenta

<;:ao na cadeia alimentar nao constituem agress6es. Sao, na realidade, urn 
mecanismo de fortalecimento da comunidade, eliminando-se indivi
duos fracos, doentes e mortos (ao mesmo tempo que ja servem est rita
mente de alimento), para dar espa<;:o e energia a individuos mais 
vigorosos na produ<;:iio de energia e seu armazenamento em determina
do habitat. 

Quando as atividades agricolas se iniciam ja pela elimina<;:ao da di
versidade de alimento, representada pela biodiversidade vegetal, estabe
lecendo monocultivos extensivos, alem de destruir 0 "efeito galpao" 
original, as plantas exoticas introduzidas vao sofrer as conseqiiencias 
basicas de urn desequilibrio ambiental provocado. Reduzem-se as espe
cies de parasitas e patogenos e as de seus inimigos naturais (predadores 
e patogenos). As condi<;:6es de maior temperatura e menor umidade re
lativa do ar selecionam e reduzem mais ainda as especies tanto de para
sitas como de seus predadores. 

As plantas cultivadas, quando nao adequadamente selecionadas 
para as novas condi<;:6es ambientais oferecidas, podem apresentar pro

blemas fisiologico-nutricionais. Num periodo de escassez de agua, por 
exemplo, a planta para temporariamente seu desenvolvimento, acumu
lando substancias quimicas primarias, como aminoacidos e a<;:ucares 
redutores, e nao proteinas ou amido ou sacarose (moIeculas organicas 
mais complexas e dificeis de serem degradadas por uma mesma especie 
de parasita ou patogeno). 

Nesse caso, ocorre urn verdadeiro sopao nutritivo para habituais 
individuos parasitas e patogenos em potencial, que sao estimulados 
nutricionalmente pela fartura de alimentos oferecidos · pela planta 
enfraquecida. Esses parasitas e patogenos se desenvolvem mais rapido, 
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chegando logo a maturidade sexual e a reprodu~ao prolifica de novos 
individuos. au seja, ha uma explosao populacional. Seguindo leis esta
belecidas pela natureza, os novos individuos tentarao eliminar 0 mais 
depressa possivel aquela planta ou planta~ao deficiente para dar lugar as 
especies ou variedades mais adaptadas ao local. 

Na realidade, as chamadas pragas constituem a "policia sanitaria" 
da natureza. Sao urn indicador de que 0 manejo do sistema de produ~ao 
realizado pelo hom em esta defeituoso, inadequado, insustentavel. as pro
dutos agricolas gerados terao baixo valor biologico. a ser humano, po
rem, ja se utilizava dessa explosao de popula~ao de certos parasitas e 
patogenos para realizar, apos recombina~oes geneticas, a sele~ao de es
pecies e variedades mais adaptadas ao local de plantio e ao modo de 
manejo. a objetivo e escolher, multiplicar e recomendar as especies e 
variedades mais resistentes ou tolerantes aos agressores ao mesmo tem
po que mantenham elevada produtividade, seja porque conseguiram 
estabelecer urn estado nutricional mais eficiente (0 que deveria ser 
priorizado), seja por fortalecerem algum aspecto de seu sistema de de
fesa. A recombina~ao genetica tradicional, sexuada, porem, apresenta 
baixo indice de retorno, algo como tres a dez materiais novos para cada 
dois milhoes de recombina~oes ou novos programas geneticos gerados. 

Como muitas vezes essa sele~ao e rna is lenta do que 0 desejavel, 0 

ser humano desenvolveu, en tao, procedimentos para evitar perdas de 
areas onde ja houve investimentos pesados. Nao dispondo de tempo 
para urn novo plantio de material mais adequado, procura defender 
com unhas e dentes 0 capital investido. Entao, usa agrotoxicos. Sem tec
nologia para realizar uma agricultura de precisao, que permitiria a in
tervenc,:ao quimica apenas onde seria estritamente indispensavel, fazia 
aplicac,:oes em area total, ate mesmo induzindo a a~oes preventivas de 
controle - sim, uso sem necessidade. 

Essa quantidade enorme de venenos lan~ados no ambiente, talvez 
dez a vinte vezes mais do que 0 realmente necessario, agravava nao so a 
saude do ambiente, eliminando inimigos naturais e insetos polinizado
res, sem os quais muitas vezes nao ha produc,:ao - caso do maracuja e da 
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mac,:a -, mas tambem a qualidade ja inferior dos alimentos, produzindo 
alimentos deficientes e envenenados. 

A den uncia de exageros no uso de venenos fez 0 ser humano tentar 
copiar procedimentos utilizados pela natureza. Entre os mais impor
tantes esta 0 manejo integrado de pragas. Utilizam-se venenos so mente 
diante de risco de dano economico. Procura-se substituir, quando pos
sivel, os venenos por agentes biologicos, muitas vezes constituidos por 
inimigos naturais. Na agricultura de precisao, procura-se realizar apli
ca~oes direcionadas e especificas aos pontos de perigo de dano econo
mico iminente. 

Contudo, houve evolu~ao na velocidade de gerar recombinac,:oes 
genic as, por meio da enxertia de genes especificos, retirados ate mesmo 
de outras especies (transgenicos), no programa genetico das especies ou 
variedades de interesse agricola. Esse procedimento pode ser urn grande 
avanc,:o para reduzir a necessidade de uso de venenos, desde que tenha 
por objetivo principal adequar 0 sistema de nutric,:ao a oferta ambiental 
de nutrientes e assim materializar adequadamente seu sistema de defe
sa, ao lado do estabelecimento de refugios de inimigos naturais e de 
arboriza~oes estrategicas para aumentar a umidade relativa do ar e re
duzir a amplitude termica do ambiente produtivo. 

as esforc,:os, porem, foram feitos no sentido de introduzir genes 
que conferem resistencia de plantas contra venenos comerciais, que 0 

agricultor compra e aplica em area total para eliminar pragas, sem dani
ficar aparentemente a cultura agricola (por exemplo, a soja) . Entretan
to, nao ha garantias de que isso nao traga efeitos negativos ao ambiente 
e ao consumidor final do produto agricola. 

Toda praga pode desenvolver individuos resistentes. Todo gene 
pode controlar a produc,:ao de dezenas de proteinas, que podem variar 
com as condic,:oes ambientais ofertadas! Nenhum veneno e inocuo. Por 
poderem gerar efeitos diretos e indiretos e interferir no metabolismo 
vegetal, eles precisam ser pesquisados e manipulados com precauc,:ao 
redobrada. Especialmente quando se introduzem ge~es de especies bern 
distintas entre si que se desenvolvam em ambientes muito diferentes e 
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podem gerar proteinas alergenicas ou mesmo t6xicas para a saude ani
mal, humana e ambiental, dependendo das condi~oes ambientais varia
veis oferecidas pelo campo agricola e seu manejo. Em condi~oes 
laboratoriais sob rigido controle, torna-se mais facil direcionar a pro
du~ao de substancias e proteinas especificas desejadas e theis, como na 
industria farmaceutica. 

Os esfor~os tambem se tern voltado para promover a produ~ao in
terna de venenos, para que as pragas que se alimentam das folhas dessas 
plantas morram intoxicadas. Quem garante que tambem 0 ser humano 
nao vai ingerir esse produto agricola e se intoxicar? Portanto, 0 proce
dimento de produ~ao dos chamados transgenicos (organismos geneti
camente modificados ou engenheirados) nao e incorreto. Incorreta esta 
sendo a estrategia de nao utilizar os procedimentos da natureza para 
estabilizar ecossistemas sustentaveis, que foss em melhores para 0 am
biente e a saude humana. Em particular puma agricultura que nao 
prioriza 0 combate a fome de ninguem. Portanto, 0 problema maior e 0 

objetivo etico de uso do produto final. 
o argumento de que se deseja produzir alimentos mais ricos em 

determinados nutrientes geralmente tambem constitui propaganda en
ganosa, pois no processamento industrial os alimentos sao destituidos 
dessas qualidades nutricionais naturais, como nas farinhas brancas 
(versus as integrais), 0 arroz branco (versus 0 integral), 0 sal refinado 
(versus 0 integral) e outros. Primeiro a popula~ao consumidora necessi
taria passar por urn treinamento intensivo de como nutrir-se bern! 

Contudo, como venho tentando mostrar neste artigo, a agricultura 
moderna tornou-se ferramenta para ganhar dinheiro com os produtos 
gerados, que ate podem ser utilizados como alimentos, eventualmente, 
mas com a total responsabilidade de risco do consumidor. A saude do 
consumidor e apenas urn detalhe nao tao importante para os que de
senvolvem esses produtos com 0 objetivo unico de ganhar dinheiro. 

Solu~oes, solu~oes. Soa professoral e ate meio chato reafirmar com 
enfase 0 que a maio ria dos interessados em agricultura ja sabe, mas va
mos a algumas solu~6es. Restabelecer urgentemente a infra-estrutura 
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ambiental minima de agua residente + solo permeavel + vegetayao 
diversificada e 0 "efeito galpao", a fim de possibilitar 0 desenvolvimento 
das plantas sem sobressaltos nutricionais (agravados por periodos secos 
e quentes); utilizar especies e variedades mais adaptadas ao campo cul
tivado; alternar linhas de variedades mais suscetiveis com variedades 
mais resistentes ao pat6geno predominante na area; aumentar a presen~a 
de inimigos naturais das pragas e, a partir dai, ampliar 0 manejo inte
grado de pragas (MIP; conhecendo 0 ciclo bio16gico do parasita, oti
miza-se 0 uso de venenos, substituidos, quando possivel, por agentes 
bio16gicos de controle) e, em caso emergencial, realizar a aplica~ao "site 
specific" (agricultura de precisao) de venenos, de preferencia seletivos. 

Raizes da consciencia 

No Brasil, mais de 80% da popula~ao procuram refugio nas cidades, 
esperando encontrar nelas a salva~ao e a liberta~ao das agruras do campo. 
Mas se esquecem de que deveriam, adquirindo maior for~a politica, lu
tar por uma agricultura mais saudavel, voltada realmente para a produ
~ao de alimentos; uma agricultura que enrique~a a natureza, a fim de 
garantir a oferta de agua e ar limpos e de alimentos saudaveis. 0 ato de 
voltar as costas a area rural e tentar se refugiar em ambientes virtuais 
sera cobrado pela natureza, tornando as cidades infernos insustentaveis. 

Ah, solu~oes, solu~oes. Esclarecer de forma intensiva e ininterrupta 
os conceitos eco16gicos fundamentais de manuten~ao e promo~ao da 
vida para toda a popula~ao, por meio da educa~ao ambiental formal e 
informal e da imprensa, e assim conseguir conscientiza-la da necessi
dade de come~ar a agir segundo as leis da natureza, ja que campos 
destruidos resultam em cidades insustentaveis, a come~ar pelos secoes 
(racionamentos de agua) e apagoes. 

De nada servem as solu~oes tecnol6gicas pontuais de controle am
biental e de servi~os de importa~ao de alimentos, de agua e de ar (enten
dam-se sessoes de respira~ao de oxigenio). 0 objetivo deveria ser levar a 
popula~ao conscientizada e politicamente articulada a contribuir para 
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que seu ambiente de suporte vital fosse conservado e melhorado, com a 

finalidade de proporcionar qualidade de vida a si e seus descendentes. 

A interar;:ao harmoniosa de homem saudavel, educado e produtivo com 

urn ambiente sadio certamente pode gerar recursos financeiros de for

ma sustentavel. 

A explorar;:ao predatoria do ambiente, ao contrario, para gerar 0 

maximo de recurs os financeiros no mais curto tempo, a custa do am

biental e do social, tern como resultados previsiveis a gradativa exclusao 

e a extinr;:ao da especie humana por inanir;:ao e intoxicar;:ao, mesmo que 

se esteja carregando uma mala repleta de dinheiro forte. Lutemos por 

uma agricultura melhor, mais hum ana! Jornalistas: entendam os pro

cess os e evitem a pretensao a neutralidade. Pelo menos em temas que 
afetam a vida de todos nos. 
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