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 No ambiente natural, existem relações intraespecíficas (entre a mesma espécie) 

e interespecíficas (entre espécies diferentes). Quando a relação é baseada em uma 

cooperação mútua entre os seres vivos envolvidos, considera-se harmônica ou 

mutualística. Já uma relação em que uma das partes é prejudicada, normalmente com 

redução de indivíduos de uma determinada população, é definida como desarmônica. 

Essas relações garantem o equilíbrio dentro da comunidade natural. Regulam a 

disponibilidade de alimento e o crescimento das populações em proporções adequadas, 

de modo que o sistema permaneça em equilíbrio. Quando ocorre a supressão de 

remanescentes florestais, ou extermínio de uma espécie, esse equilíbrio é 

comprometido: a redução drástica de uma determinada espécie acarreta o aumento 

drástico de uma outra. Desse desequilíbrio, nascem as pragas e/ou exóticas invasoras.  

Espécies exóticas invasoras, bem como pragas, são seres vivos, pertencentes a 

diferentes reinos – como Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae. Enquanto seres 

vivos, possuem capacidade de se proliferar. Disseminam-se com rapidez em diferentes 

ambientes. O processo pelo qual uma espécie torna-se invasora, ou praga, ocorre em 

ambientes aquáticos, úmidos, secos, intermediários, em diferentes altitudes, dentro de 

um organismo vivo. É quando surgem epidemias, como febre amarela, dengue, Covid 19 

e os diferentes tipos de gripe. 

 

Coronavírus e gafanhotos 

 

Um estudo publicado na revista científica Nature sugere que o pangolim, vítima 

do tráfico ilegal de animais selvagens, seria o elo mais provável entre o Sars-CoV-2 



(coronavírus), morcegos e humanos. Pesquisadores de Hong Kong, da China e da 

Austrália descobriram que as sequências genéticas de coronavírus em pangolins são 

85,5% a 92,4% idênticas ao novo coronavírus. Isso significa que, antes de chegar aos seres 

humanos, o vírus provavelmente foi transmitido de morcegos para o pangolim, no caso, 

hospedeiro intermediário1. 

Enquanto esses animais estão no interior da floresta, o sistema morcego, 

pangolim e Covid 19 mantém-se em equilíbrio. Quando retirados do seu ambiente, as 

relações ecológicas são quebradas e não temos controle das consequências. 

O princípio é de que a biodiversidade, dentro do movimento de suas relações 

ecológicas, impede que uma determinada espécie torne-se invasora, ou praga. Em um 

contexto prático, a proliferação de gafanhotos que atinge a Argentina, com chances de 

se estender às regiões do sul do Brasil, irá atacar as monoculturas – plantios de soja, trigo, 

milho, não remanescentes de vegetação nativa. Pelo uso descontrolado de agrotóxicos 

nas lavouras, os predadores do gafanhoto, como aves, sapos, fungos e bactérias, são 

diretamente afetados, o que, consequentemente, aumenta a população desse inseto2. 

Um exemplo prático. Durante o monitoramento bimensal de um projeto de 

recuperação de área degradada, a estagiária questionou se devia ou não colocar isca para 

formiga, pois verificou um formigueiro enorme no terreno. Perguntei se havia mudas 

prejudicadas pelas formigas. Não havia. Orientei para não colocar veneno. Segui a teoria 

de que onde ocorre biodiversidade, a praga, a invasora, está inserida no sistema natural. 

Isso, na ocasião, foi confirmado na prática. No período seguinte, o formigueiro 

permanecia no ambiente, sem prejudicar as mudas. 

 

Ensinamentos por trás das pragas 

 Decorrentes de desequilíbrio, pragas são indicativos ou oportunidades que o 

ambiente possui de resgatar a sua sustentabilidade. O ser humano, embora julgando que 

“tem controle”, não está livre das leis das relações ecológicas. É parte delas. Porém, 

relaciona o surgimento das pragas com questões religiosas (“pragas do Egito”), quando o 

mais adequado seria rever a gestão da sociedade, dos municípios, do meio rural, do meio 



urbano, das áreas de conservação para um zoneamento ecológico econômico, baseado 

nos princípios da sustentabilidade. 

 Os pilares da sustentabilidade, em um primeiro momento, eram o econômico, o 

social e o ambiental. Atualmente, incorporam o cultural, a educação e a qualidade de 

vida. É nítida a relação entre todos esses pilares, considerada nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – ODS, com 17 objetivos e 169 metas para a construção de 

um mundo mais justo, próspero, sustentável e igualitário até 20303.  

  A falta de observação às diretrizes legais, técnicas, de sustentabilidade e 

científicas de gestão das diferentes atividades da sociedade não deve ser confundida com 

uma vingança divina. A ciência gerou e gera formas de cultivo, uso do solo e produção 

agropecuária menos invasivas e que não comprometem o ganho do capital. Ao contrário, 

otimizam o retorno do fornecimento de recursos a partir desse sistema.  

         De acordo com professor Alfredo Scheid Lopes4, não é necessário desmatamento 

ou expansão agropecuária. Basta a recuperação de solos degradados, com adubação e 

cultivos adequados. Inclusive, graças à tecnologia, a produção por hectare aumentou de 

forma significativa com o passar do tempo. Reduziu-se a pressão sobre as áreas naturais 

sem se reduzir a produção.  

 

A produção baseada na ciência e na sustentabilidade 

Dados da FAO indicam que cerca de um terço dos solos do mundo está degradado 

devido a problemas de manejo. A poluição é causada principalmente pelo excesso de 

químicos nos solos. Dezenas de bilhões de toneladas de solos são perdidas por ano, sendo 

a poluição uma das causas, como o excesso de nitrogênio, de chumbo, de mercúrio e de 

outras substâncias que prejudicam o metabolismo das plantações e as colheitas. Quando 

esses poluentes entram na cadeia alimentar, ocasionam riscos para a segurança dos 

alimentos, para fontes de água e para a saúde humana5. 

Diante de técnicas desenvolvidas pela ciência, como plantio direto, rotação de 

culturas, integração Lavoura-Pecuária-Floresta e retorno da matéria orgânica, o uso 

inadequado dos solos é injustificável. Outra prática de conservação dos solos é a 



manutenção das Áreas de Preservação Permanentes, definidas no Código Florestal 

Brasileiro como “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas”6. 

Indiscutivelmente, a inflexibilidade de formas de produção ultrapassadas é 

diretamente relacionada ao desequilíbrio. Compromete os pilares da sustentabilidade, 

gerando conflitos políticos, sociais e ambientais prejudiciais à qualidade de vida e à 

cultura, no seu sentido amplo. Coloca em xeque o padrão da educação do coletivo. Uma 

sociedade educada respeita a ciência e assume responsabilidades. É madura o suficiente 

para entender e gerir o seu meio de forma a otimizar os seus benefícios e o fornecimento 

de recursos naturais dele advindos, dos quais é totalmente dependente. 
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