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Trunfos do dinamismo rural

20 – 05- 00

[ Pesquisas investigam relações entre desenvolvimento e preservação ambiental ]

[ É obsoleta da visão de mundo cristalizada no devastador “parecer Micheletto ]

 

Em passado longínquo, a essência do dinamismo rural estava na expedição para as cidades de volumes

crescentes das mercadorias primárias mais demandadas: alimentos, madeira, minérios e energia. Dispor de

capacidade de exploração racional desses recursos - raramente abundantes e nem sempre renováveis – era

condição não apenas necessária, mas suficiente, para o desenvolvimento regional.

 

Contudo, há muito ganhou dianteira a transformação local dos bens primários antes exportá-los às cidades,

pois tal agregação de valor gera mais renda e emprego do que as atividades agropecuárias, florestais,

pesqueiras ou minerais. E hoje, nem isto garante dinamismo a uma região rural. Essa dimensão do

desenvolvimento depende cada vez mais da captação de rendas urbanas que se transferem pela construção

de segundas residências, pela presença sazonal de famílias em férias, por estadias dos mais diversos tipos de

turistas, esportistas, congressistas, e, sobretudo, pela crescente migração de aposentados.

 

O que mais conta, portanto, é a capacidade de valorizar as amenidades presentes em territórios que

puderam evitar (ou impedir) a degradação de seus patrimônios natural e cultural pelas forças altamente

destrutivas e poluentes dos dois impulsos anteriores. E como as amenidades rurais estão freqüentemente

ligadas ao manejo de importantes fontes de biodiversidade, serão estas os viveiros das mais estratégicas

vantagens competitivas que o processo de desenvolvimento ainda reserva às regiões rurais.

 

O drama é que existem pelo menos seis forças de extermínio da biodiversidade: alteração de habitats,

exploração de espécies silvestres, introdução de espécies exóticas, homogeneização, poluição, e mudanças

ambientais globais. As formas mais visíveis dessas agressões são as derrubadas de florestas, a drenagem de

áreas úmidas, a construção de estradas, a expansão urbana e o surgimento de novas aglomerações.

 

Mas nada pode ser pior do que a resultante fragmentação de formações naturais antes contínuas. Muitas

espécies desaparecem, quase sempre diminui a população das que subsistem, movimentos passam a ser

restritos, e, mesmo assim, torna-se mais freqüente a presença de predadores e competidores que perderam
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seus habitats naturais. Comparáveis a tais impactos só os estragos causados pela homogeneização, isto é, as

perdas de diversidade provocadas pela padronização dos sistemas de produção agropecuários.

 

Além da diminuição do número de espécies e da variedade genética das plantas utilizadas, também ocorre

uma dramática redução do número de outras espécies, como as bactérias fixadoras de nitrogênio, os fungos

que facilitam a absorção de nutrientes, predadores de pragas e polinizadores. Enfim, mingua a base genética

de inúmeras espécies que co-evoluiram durante séculos ou milênios.

 

Simultaneamente, águas superficiais e subterrâneas são contaminadas, tanto pelo uso crescente de insumos

industriais (fertilizantes químicos e agrotóxicos), quanto pela excessiva concentração da pecuária. Além dos

problemas de saúde, a falta de diversidade funcional compromete a resistência e a resiliência dos

agroecossistemas, aumentando a sua vulnerabilidade às pragas, secas e outras mudanças climáticas.

 

Tudo faz com que o desenvolvimento de regiões rurais dependa cada vez mais de iniciativas capazes de

incentivar simultaneamente a conservação da biodiversidade e a criação de empresas e empregos. Por isso,

os sinais de restrições ambientais que possam ser trunfos do dinamismo rural (em vez de entraves) têm sido

objeto de investigação no Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo

(Procam/USP).

 

Como resultado desse esforço, que conta com firme apoio da Fapesp, surgem dois ótimos livros que serão

lançados nesta terça-feira 23/5 nas novas instalações paulistanas da Annablume (R. Padre Carvalho 275,

Pinheiros): A Decisão de Preservar, de Cristina Maria do Amaral Azevedo, e Unidades de Conservação,

de Maria Cecília Wey de Brito. 

 

As evidências recolhidas por Cristina Maria mostraram o quanto a preservação de um determinado

ecossistema pode depender da ação dos poderes públicos no sentido de conceder estímulos aos

proprietários rurais e de conscientizá-los sobre os benefícios que tal atitude pode trazer. E a análise das

unidades de conservação federais e paulistas realizada por Maria Cecília mostrou como muitos dos avanços

já alcançados na conservação da biodiversidade de ecossistemas brasileiros estarão em risco se não houver

uma profunda revisão de seu modo de gestão.

 

São pesquisas que também revelam o quanto é obsoleta a visão de mundo que predomina entre os

representantes do patronato agrícola brasileiro, cristalizada no devastador “parecer Micheletto”. Ele não
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deve permanecer sepultado sob um ipê-roxo, mas sim exposto em algum museu, pois talvez não haja melhor

atestado da indigência intelectual dos pretensos “ruralistas”.


