
Para saber mais detalhes sobre a biodiversidade de São Paulo e conhecer a 
influência de algumas espécies no seu dia a dia, acesse a versão digital desta 
reportagem em www.fgv.br/ces/pagina22.

contra a espécie, matando as araras. “Fizemos uma série de 
palestras nas comunidades, mostrando que o culpado não era 
o pássaro. A questão é como vamos planejar nossas atividades 
e quais reivindicações faremos aos governantes”, destaca Lima, 
que disse ter os governos locais arcado com parte do prejuízo 
de pequenos produtores.

Não é porque se vive em São Paulo, ou em qualquer outra 
grande cidade, enchendo o carrinho de compras no hortifrúti, 
que se deve passar distante dessas questões. Cedo ou tarde, o 
desequilíbrio da biodiversidade interfere na alimentação, na 
saúde ou no bem-estar do indivíduo, onde ele estiver. Mesmo as 
aranhas, que assustam muita gente, têm um papel a cumprir.

O professor da Universidade Federal da Bahia Hilton Japyas-
sú, com passagem pelo Instituto Butantan e especialista em arac-
nídeos, ressalta que o Brasil apresenta 4 mil espécies de aranha, e 
São Paulo abriga apenas três perigosas – ainda assim, em áreas 
mais afastadas. Algumas espécies que habitam o ambiente 
doméstico envolvem baratas e até mosquitos, como o vetor 
da dengue. Com as populações de predadores e presas em 
equilíbrio, o próprio cupim vira jantar na frequência exata, 
e tem menos chances de se tornar praga. 

A biodiversidade da fauna é ajudada pela preservação da 
flora. Além de oferecer alimento, abrigo e lugar seguro para 
reprodução dos animais, as árvores contribuem para a qualidade 
de vida do ser humano. Entre o que é possível colher, refrigeração 
do ambiente onde estão plantadas e retenção de gás carbônico, 
melhorando as condições do ar.  

Pedalando e plantando 
Nos anos 1950, alguns paisagistas tinham referências es-

trangeiras, fazendo com que fossem inseridas muitas espécies 

exóticas na cidade. Em excesso, a prática pode prejudicar o 
desenvolvimento da vegetação local. Tanto que, hoje, há um 
incentivo ao incremento da plantação de mudas características 
da região, mais entrosadas com o ecossistema.

A formação em design levou Juliana Pereira a reforçar o que 
chamou de um olhar sobre a estética morfológica das plantas, 
observando o desenho e a textura de folhas e flores. Ela conta 
que, ao ver as árvores, sempre teve curiosidade de conhecer os 
benefícios de cada espécie, como a própria função de servir de 
matéria-prima a medicamentos, entre outras.

Após fazer cursos na área de botânica, tornou-se paisagista e 
educadora ambiental do projeto Árvores Vivas. “Às vezes a gente 
pergunta a uma pessoa quantas árvores ela viu no caminho entre 
sua casa e o trabalho. A resposta é: ‘Nenhuma’. Não é bem assim. 
Pode não haver muitas, mas precisamos prestar maior atenção 
ao ambiente que nos cerca”, diz.

Atenção, aliás, é o que não falta ao Pedal Verde, grupo 
do qual Juliana também participa. No último domingo de 
cada mês, os ciclistas passeiam por São Paulo plantando 
mudas. As espécies e os locais são escolhidos após consulta 

à prefeitura, de modo que as futuras árvores sejam adequadas 
ao ambiente e não tenham necessidade de ser removidas depois 
para dar lugar a uma praça ou a um prédio.

Com base nas informações sobre a biodiversidade do 
município, contribuir com a preservação da natureza está ao 
alcance de qualquer morador da cidade. Afinal, é triste quando 
“Minhocão” passa a ser apelido de viaduto, e a gente fica sem 
terra para arejar. 

Segundo o 
pesquisador, 
são elas: a 

aranha-marrom,       
a armadeira e a 
viúva-negra
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É Marina ou 
statu quo
Será no altar dedicado 
ao PIB que os dois pré-
candidatos mais cotados 
sacrifi carão quaisquer 
cuidados com a proteção 
da natureza

A candidatura Marina será uma ferramenta   
à disposição dos eleitores que desejarem 

estimular avanços incomparavelmente mais 
sérios e consequentes do que poderiam ser 
alcançáveis com outros postulantes. E isso 
independe do infeliz cacoete “mas ela não tem 
chance”. Mesmo que porventura não vença, 
quanto mais votos atrair maior será a infl uência 
de suas posições sobre as opções do próximo 
governo, seja lá quem chegar à Presidência.

A única vantagem de eleição em dois turnos 
é justamente esta: poder apoiar no primeiro 
quem aponta o caminho mais promissor. Só no 
segundo é que muita gente se verá forçada a 
usar seu voto para evitar o que considera pior.

Claro, esse não é um argumento que 
possa sensibilizar aquela imensa parte do 
eleitorado que se defi ne em conformidade 
com motivações bem diferentes. Aquela 
parte que mal assistirá aos espetáculos que 
lhe serão oferecidos pelo duopólio do horário 
eleitoral de televisão. E que menos ainda se 
empenhará em entender o que poderia haver 
de tão especial nos propósitos daquela falante 

moreninha de voz aguda. Mesmo que muitos 
venham a guardar seu nome, talvez nem 
fi quem sabendo que exerceu dois mandatos 
no Senado e foi ministra do governo Lula.

Todavia, também há eleitores que farão 
de tudo para basear sua escolha em serena 
avaliação do que poderá ser melhor para o 
futuro da sociedade brasileira. Mesmo que 
em minoria nas urnas, certamente serão eles 
os que depois mais contribuirão para o bom 
funcionamento cotidiano das instituições 
democráticas. Por isso, o maior prejuízo para 
a sociedade ocorrerá se o debate público 
entre os candidatos impedir que essa faixa do 
eleitorado perceba a real diferença que existe 
entre a candidatura de Marina e as demais.

Os pré-candidatos que despontam 
como favoritos nas pesquisas falarão de 
sustentabilidade, mas seus currículos de 
gestores governamentais atestam que nem 
sequer assimilaram o beabá ambiental. Sempre 
optaram pela turbinagem do PIB como objetivo 
supremo de suas ações, pois têm a convicção 
de que o desenvolvimento é diretamente 
proporcional a essa obsoleta maneira de 
medir o crescimento da economia. O que 
necessariamente os obriga a encarar a natureza 
como eterno obstáculo, ou restrição, jamais 
como base, ou fundamento, de soluções.

A trajetória política de Marina levou-a 
a uma posição diametralmente oposta. 
De um lado, por ter muito cedo percebido 
que o desenvolvimento depende é da 
efi ciente utilização pela sociedade dos 
frutos de seu desempenho econômico, 
algo que é precariamente avaliado pelo PIB. 
De outro, por também ter entendido que 
tanto o crescimento econômico quanto o 
desenvolvimento humano terão pernas 

curtíssimas se comprometerem a resiliência 
dos ecossistemas. Seja pela falta geral de 
conservação, seja, como em alguns casos, de 
preservação. Foi essa ampla consciência que 
fez da responsabilidade socioambiental seu 
guia supremo de ação.

Ao contrário, será no altar dedicado ao 
PIB que os dois pré-candidatos mais cotados 
sacrifi carão quaisquer cuidados com a 
proteção da natureza. Ambos idolatram 
acima de tudo a aceleração do crescimento, 
porque são prisioneiros do mesmíssimo DNA 
ideológico social-democrata, por mais que 
na atual conjuntura brasileira discordem 
aqui e ali sobre quais seriam seus melhores 
métodos, ou suas melhores práticas.

Ainda mais decisivo: continua a ser o 
ideário social-democrata o que melhor atende 
aos três principais grupos sociais favoráveis 
à manutenção do statu quo: dos empresários 
que bancam campanhas eleitorais para 
obter muito mais do que o legitimado por 
suas contribuições para o bom desempenho 
da economia nacional; dos sindicalistas 
facilmente cooptáveis por dependência 
de transferências públicas; e dos próprios 
políticos, que jamais seriam eleitos sem 
festivais de benesses federais.

Como essas bases sociais continuam 
mais poderosas do que os simpatizantes 
das inúmeras associações voltadas para 
a sustentabilidade, só pode ser pequena a 
probabilidade de que saia derrotada em outubro 
de 2010 a irresponsabilidade socioambiental 
comum aos atuais favoritos. Daí a importância 
de que no primeiro turno vote mesmo em 
Marina quem concorda com sua corrente por 
democracia e sustentabilidade, sejam quais 
forem suas sensibilidades sobre os candidatos 
do statu quo.

Se, ao contrário, adeptos da 
responsabilidade socioambiental forem 
ofuscados por antipatias que antecipem o 
segundo turno, sairá reforçada a truculência 
que obrigou Marina a deixar o governo Lula, e 
que acaba de ter emblemática confi rmação no 
caso de Belo Monte. O próximo governo estará 
inteiramente à vontade para – por exemplo – 
conduzir da mesma maneira o licenciamento 
e leilão das 33 outras usinas já planejadas. 

Enfi m, nas eleições de 3 de outubro é 
Marina ou statu quo. 
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