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Homem deve ser aliado da natureza
Nesses tempos de ações "ecologicamente

sÇ4ogozmrno e da sociedade organizada, o que
1 vidorJoão Augusto Gajo, da Gerência-Geral de
'za, mas de evoluir da visão atual - em que ela e
ou de explaraão agrícola e industrial - para a
no benefício Em entrevista ao Parceria, Gajo
r que esta ha 19 anos na Alemg, possui, lia três
eae destinada a preservação de espécies nativas

No sítio do servidor João Augusto
Gajo, entre 30 e 40% do área
são destinados à preservação da
vegetação nativa (segundo plano
da fino)

O que é necessário para se criar uma re-
serva particular?

A área de vegetação nativa que procuro manter
é informal, não está registrada no lhama (Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente) nem é declarada no
formulário do lTR (Imposto Territorial Rural). Para
se enquadrar nos parâmetros de uma RPPN (Re-
serva Particular do Patrimônio Natural), a proprieda-
de rural ou parte dela deve preencher requisitos que
não conheço bem.

Qual a importância de
iniciativas como a criação
de uma reserva particu-
lar?

O planeta não é feito ape-
nas para que plantemos milho,
soja, arroz, hortaliças ou crie-
mos vacas, ovelhas, galinhas. Se
essas plantas e esses animais
são vitais para nós, são vitais
para eles próprios e também
para o solo (que, ao contrário
do que se imagina, é um orga-

nismo vivo) todas as outras formas de vida. Nisso
reside a importância da biodiversidade e da integrida-
de da cadeia alimentar Veja um exemplo: se liquido
as plantas nativas, os animais que se alimentavam
delas vão procuraras lavouras de cereais, as hortas.
Enfim, a criação da reserva particular, formal ou in-
formal, é uma alternativa para se fazer frente à de-
gradação do ar e do solo e à devastação da
biodiversidade. O equilhrio entre a atividade humana
eo abalhoda natureza na sua própria din-ícadeveria
ser a nossa meta.

Mas ainda estamos longe desse equilíbrio,
não é mesmo?

O problema não é estar longe, mas saber se

rural quanto urbano. Exemplos: criar alternativas à
monocultura, ao uso intensivo de insumos quími-
cos (fertilizantes, inseticidas, herbicidas, etc.), às quei-
madas, aos processos que geram erosão no campo
e na construção civil, gerenciar os recursos hídricos
com competência, diversificar nossa mata
energética e de transportes, praticamente reinventar
as cidades grandes, que são absolutamente irracionais
do ponto de vistado desenvolvimento sustentável,

O que a população deve fazer para contri-
buir com a preservação?

Acho que o termo 'contribuir" passa a idéia de
que precisamos ter boa vontade para com a nature-
za, como se fôssemos superiores e tivéssemos
conhecimento e poder absolutos. Não é bem as-
sim. Por mais sofisticada que seja a civilização con-
temporânea, o homem continua a ser um animal
que precisa de oxigênio, de alimentos de origem
vegetal e animal e é vulnerável às doenças. Do pon-
to de vista ambiental, nossa civilização é como um
prédio gigantesco, com as fundações comprometi-
das. Então o que fazer? Assumir efetivamente
ética em que o desenvolvimento sustentável sela
um dos pilares. Para não ficar no plano mais geral,
diria que um primeiro passo, que pode ser decidido
e realizado individualmente, é sair do comodismo
em que nos instalamos, parar de depender tanto da
parafemália elétrica e eletrônica, do carro, colaborar
em todas as frentes da reciclagem, não desperdiçar
alimentos. Basta mover-se para descobrir o que fazer.

Você também produz alimentos orgânicos?

Praticamente só para o meu consumo. Quanto
à produção e ao consumo de produtos orgânicos,
deve-se destacar pelos menos três aspectos impor-
tantes: primeiro, trata-se de um alimento sem resí-
duos de agrotóxicos: segundo, na maioria dos ca-
sos transfere-se renda diretamente ao produtor e

estamos indo na direção certa, ou melhor, se há se estabelece uma relação direta entre quem produz
tempo para deter o processo de degradação antes
de chegarmos a uma situação realmente crítica. Fa-
lemos de nós, da situação brasileira: precisaríamos
de revolucionar conceitos e práticas tanto no meio

e quem consome: terceiro, o cultivo orgânico se
orienta pela sustentabilidade, pela manutenção do
equilíbrio entre o processo produtivo e o meio am-
biente.
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