Ciência do Ambiente

Meio Ambiente
 O meio ambiente é o lugar onde vivemos e envolve os aspectos:
Ecológicos
Econômicos
Sociais
Tecnológicos
Políticos
Culturais

 Seu estudo envolve os impactos causados que podem ser beneficos ou maléficos

Ética Ambiental: Aspectos Morais da relação home - ambiente

Desenvolvimento Sustentável: Permitir desenvolvimentos tecnológicos constantes de forma a não afetar as condições de vida.

Ecossistemas: conjunto de componentes que interagem entre si com o objetivo de manter a vida. Podem ser :

biótipos : reinos (vegetais e animais)
abiótipos: minerais, água, umidade, temperatura, pessão.

Processos dos Ecossistemas
Promovem a dinâmica do Ecossistema

Fluxo de Energia
Unidirecional: A energia não é devolvida ao Planeta

Ex.:  Energia Solar  Energia Quimica (ex.: fotossíntese)

Ciclo de materiais


Biodiversidade

Existem de 5 a 30 bilhões de espécies no Planeta, das quais 1,5 bilhões são conhecidas, sendo:
750.000 - espécies de insetos.
41.000   - espécies de vertebrados.
250.000 - espécies de plantas.

América Latina    - 2% das florestas são protegidas por UCs  ( Unidades de Conservação )
África 		  - 4% das florestas são protegidas por UCs.
Ásia 		  - 6% das florestas são protegidas por UCs.


Importância da Conservação da Biodiversidade (variedade de espécies em um Sistema)

 Manutenção da estabilidade climática
 Manutenção dos Sistema Ecológicos
 Manutenção das fontes de recursos
	alimento	(aprox. 70.000 espécies de vegetais)
	medicamentos 	(1/9 substituem químicas puras)
	fonte de energia
utensílios


Preocupações
1 - Crescimento populacional
2 - Ciência está num processo acelerado de descobrimento da utilização dos recursos naturais
3 - Destruição acelerada de vários ecossistemas.


Capacidade Suporte de Ecossistemas e Fatores Limitantes

Com o aumento da complexidade de um sistema temos aumento de entropia (grau de desordem) e portanto um aumento no custo enegético para manutenção

O aumento dos componentes de um sistema promove também o aumento da complexidade nas relações entre estes componentes, o que exige um aumento de energia para mantê-lo em equilibrio.
Com isto temos um aumento também na exploração dos recursos naturais.

Como este aumento surge o termo Capacidade Máxima de Suporte, que é a quantidade de biomassa que pode ser sustentada pelo Sistema sob um condição de equilíbrio entre as entradas e saídas do mesmo.

Quando o crescimento de um sistema (entrada > saida) ultrapassa a capacidade maxima de suporte, este sistema entre em decadência até um ponto mais baixo que o limite, voltando a crescer posteriormente.

O Crescimento de uma população é sempre exponencial.

A Capacidade Suporte pode ser aumentada ou degradada pela Atividade Humana.

Algumas experiências realizadas:

1 - Em uma sala foram colocados ratos. Este eram alimentados constantemente o que resultou em um super população num espaço restrito. A população começou então a diminuir.
	Capacidade Máxima de Suporte atingida por limitação de espaço físico.
	Neste caso os ratos mais forte matam os mais fracos para conseguir espaço

2 - A mesma experiência anterior foi realizada, mas com a alimentação controlada. A população crescre até um determinado limite e então começa e diminuir.
	Capacidade Máxima de Suporte atingida por limitação de alimento.
	Neste caso os ratos mais forte matam os mais fracos para conseguir comida.

3 - Para aumentar a Capacidade Suporte do ser humano, deve-se aumentar a produção (agricultura, cultura de animais, silvicultura, produção de alimentos). Isto faz com que os custos ecológicos e para produção aumentem, pois serão necessárias novas tecnologias, novos terrenos ainda não esgotados, novas 
áreas de florestas transformadas em agricultura, fábricas e pastos. Como isto teremos diminuição na qualidade de vida da população o que é um fator impactante no aumento da Capacidade Máxima de Suporte.

Como conclusão percebemos que é necessário o controle do crescimento de um sistema para que ele possa manter-se sustentável.


Fatores Limitantes

São fatores que limitam o crescimento de um sistema ou ecossistema.
Podemos criar um gráfico relacionando o tamanho da população e a atuação do fator. Com isto teremos uma faixa onde o tamanho da população será maior. A esta faixa damos o nome de Ótimo Ecológico. Aos extremos do gráfico damos o nome de Limites de Tolerância, que representam situações, com relação ao fator limitante em estudo, onde o organismo consegue sobreviver mas não ser criar uma população de tamanho significativo.

Em um estudo foi analisada um rocha no mar. Percebeu-se que ela é dividida em faixa por organismos, no caso crocas na parte superior, mexilhões mais abaixo, ostras, algas e pepinos do mar na região mais baixa.
Isto se dee aos fatores limitantes de cada organismo, como a maré oscila, as crocas são mais resistentes a longos períodos fora d’água (Limites de Tolerância com Relação ao Fator Viver fora sem Água Maiores), por isso estão mais acima, entretanto se reproduzem mais lentamente que os mexilhões que eliminam as poucas crocas que se fixam onde eles podem sobreviver  (Limites de Tolerância com Relação ao Fator Reprodução menores).

Cada Fator Limitante apresenta gráficos diferentes para o mesmo organismo. As crocas tem um limite mais amplo para viver sem água e menores para reprodução.

Os organismos com limites de tolerância mais largas na maioria dos fatores, são provavelmente os mais amplamente distribuidos no planeta.

O limites de tolerância de um fator podem ser alterados se um outro fator estiver fora da faixa do Ótimo Ecológico.

Durante a reprodução os limites de tolerância são menores.

Normalmente os organismos não vivem no Ótimo Ecológico para todos os seus fatores, dando prioridade aos fatores mais essenciais.

Qualquer condição que aproxime ou exceda os Limites de Tolerância se torna um Fator Limitante ao organismo.

Lei do Mínimo de Liebig - Todo organismo precisa de um mínino de condições dentro dos Limites de Tolerância para conseguir sobreviver.


Origem da Biodiversidade

Fixismo: Forte influência da religião - Todos os seres vivos vão aparecendo independentes uns dos outros, com suas características próprias e sem parentesco entre eles.

	Geração Espontânea - os materiais e recursos da terra geravam novos seres.
	Como exemplo temos a Receita para fabricação de Ratos: Basta deixar um pouco de comida envolvida por roupas sujas em um local umido que espontaneamente surgiram ratos de lá.

Evolucionismo: Teoria de Lamark: Surge a idéia do parentesco entre os seres. Isto é visto através das mudanças nas espécies - evolução.

Leis de Lamark	1 - Lei do Uso e Desuso: Um atributo não necessário no organismo se atrofia, enquanto um essencial se desenvolve.

		2 - Lei da Transmissão de Caracteres Adquiridos

Como exemplo temos as girafas, que tinham antigamente pescoços curtos. Como elas precisavam comer os frutos da copa das árvores, apenas as que conseguiam sobreviviam, desta forma aumentavam o tamanho do pescoço. A geração seguinte nascia com pescoços um pouco maiores, sendo que as que continuavam com pescoço curto não sobreviviam.

Da mesma forma, as bactérias atualmente são mais resistentes, pois as mais fracas morrem com os antibióticos enquanto as mais fortes sobrevivem gerando gerações mais resistentes.


Darwin : 1840 : Variabilidade entre os indivíduos de uma população, para se adaptar ao ambiente.
		  Seleção da Natureza.

Para isto, Darwin observou algumas ilhas vulcânicas, que possuiam características diferentes, e passaros muito parecidos mais com bicos totalmente diferentes. Percebeu que os tipos de bicos foram conseguidos para se adaptar ao tipo de alimento das ilhas e que quando os passaros de uma ilha migravam para outra, não sobreviviam por não conseguir se adaptar rapidamente, sendo selecionados pela própria natureza.


Ciclos Bioquimicos

Ciclo da Matéria: 

Elementos essenciais : São aqueles indispensáveis para a vida. Ex.: H2O, O2, C, Fe, O, N, K

Elementos não essenciais: Não Nutrientes. Ex.: Pb, Cu, Ag, U, Cs

	Apresentam pouco efeito quando estão nas concentrações encontradas na natureza.
	Podem apresentar efeitos adversos nos seres bióticos (vivos) quando manipulados por atividades antrópicas (Ativ. Humanas). Ex.: Estroncio, Mercurio, Zinco, Cobre.
	O ser humano não consegue eliminar estes elementos, portanto como o acúmulo dentro do organismo o ser humano começa a apresentar problemas de saúde.

Classificação dos Ciclos

- Ciclos Gasosos ( Compartimentos Reservatórios - Atmosferas, Oceano)
	compartimento reservatório mais dinamico
	maior capacidade de tamponamente

- Ciclos Sedimentares ( Compartimentos Reservatórios - Crosta Terrestres)
	compartimento reservatório pouco dinamico
	menor capacidade de tamponamente
	maior facilidade de serem afetados por perturbações
	Ex.: Fósforo, Ferro, Enxofre

Propriedades e Características da Água

- Solvente Universal
	Não existem vida sem água, mas existe sem oxigênio
	No organismo temos aproximadamente 70% de água.

- Calor específico alto (Precisa de muita energia para passar do Estado Liquido para o Gasoso)
	Atua como estabilizadora de temperatura. Ex.: Nos desertos as temperaturas são extremamente alta durante o dia e extremamente frias durante a noite, enquanto as florestas servem também para estabilizar a temperatura do local.

No Hemisfério Sul as estações são mais estáveis, enquanto no Norte são mais rigorosas.
Hemisférios Sul - 80% oceanos - 20% continentes
Hemisfério Norte - 60% oceanos - 40% continentes.

Atividades Antrópicas que geram problemas no Ciclo da Água
- Impermeabilização dos Solos
- Utilização das Águas subterrâneas.
- Desmatamentos
- Contaminação das águas superficiais e subterrâneas.


