-ECOLOGIA APLICADA –
* É o estudo dos efeitos causados pelo homem nos sistemas ecológicos, e o
consequente manejo desses sistemas e recursos em benefício da sociedade.
Espécies símbolos
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Questões

Conservação de áreas
Preservação da diversidade genética
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Padrões de qualidade
do ar e água
Saúde Pública
Necessidades Legais
Espécies ameaçadas
Habitat e áreas protegidas

Paisagens
Comunidades atrativas
Valores estéticos
Espécies atrativas
Ar e Água limpos

2

Interesse
Econômico

Espécies ou habitats de
interesse
comercial e/ou recreacional
Componentes do
Ecossistema
Raridade do
ecossistema
Sensibilidade ao stress
das
Espécies ou ecossistemas

Valores e
interesses
ambientais

Recursos genéticos
Espécies “chave”
Potencial de
recuperação
do ecossistema
3

1. CRESCIMENTO POPULACIONAL HUMANO E EXPLORAÇÃO
DA NATUREZA.
* Alta taxa de mortalidade e baixa longevidade significam que o aumento
foi pequeno antes de 1650 d.c. (média de 30 anos).

* Até o início da agricultura e a domesticação de animais, por volta
de 10.000 a.c. a taxa média de crescimento populacional era estimada
em 0.0001% por ano.

* Em 1750 (0.1%)
* Entre 1750-1900 (0.5%)
* Na primeira metade do século 20
(0.8%)
* E 1.7% na 2ª metade do século 20
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* Avanços na medicina e nutrição foram certamente os responsáveis pelo
aumento na taxa reprodutiva e longevidade dos humanos.
* Neste curto período de história humana (equivalente ao último minuto em um
relógio de 24 horas) a população humana aumentou de 0.8 bilhões (1750) para 5.3
bilhões (1990) = 3 crianças por segundo!

* Deste modo em menos de 0.1% da história humana ocorreu um aumento
maior que 80% no número de habitantes.
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* Projeção ONU → população estável em 10 bilhões por volta de 2100.
Entretanto, a taxa de crescimento não tem diminuído nas proporções esperadas.

* Em países desenvolvidos, a taxa de fertilidade diminuiu e se mantém estável.

* Em parte a razão para as diferenças entre os países tem sido
atribuída
ao uso de anticoncepcionais.
* Ex: Em 1988 um estudo indicou que em países desenvolvidos 70% dos casais
(em idade reprodutiva) usam alguma forma de prevenção.

* Enquanto que nos países em desenvolvimento esse percentual é de 45%.
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* Um dos maiores casos de diminuição de fertilidade ocorreu na China.

* Nas décadas de 50 e 60 a taxa de fertilidade total era de 6 crianças
por mulher.

* Durante os anos 70, um serviço de planejamento familiar foi oferecido
pelo governo e incentivos dados aos casais que concordavam em
limitar
a prole em uma criança apenas.

* Em 1990, por volta de 75% da população usava o controle de
natalidade
e a taxa de fertilidade diminuiu para 2.2 crianças em média.
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Tabela - Taxa de fertilidade total = ao número médio de
crianças por mulher durante sua vida reprodutiva
REGIÃO

TAXA DE
FERTILIDADE

ÁFRICA

6.0

AMÉRICA DO SUL

4.0

ÁSIA

4.0

OCEANIA

3.0

AMÉRICA DO NORTE

3.0

USSR

2.3

EUROPA

2.0

USA

1.9

MUNDO

3.0
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EXPLORAÇÃO
DIRETA
DESTRUIÇÃO DOS
HABITATS
POLUIÇÃO

AUMENTAM A
PROBABILIDADE DE
EXTINÇÃO DE
ESPÉCIES
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2. PADRÕES DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
* Os habitats podem ser agrupados de acordo com o grau de degradação:

2.1. Áreas isoladas ou desérticas: São regiões sem manejo e constitui
52%
da superfície da Terra (Ex:Antártica, Campos e Desertos). Mantém um
Pool gênico de organismos selvagens. Pode possuir grupos de caçadores e
coletores. Ex: Pigmeus (África Central), Aborígenes (Austrália) e Índios
(Amazônia).

2.2. Áreas de conservação: Compreende 5% da superfície da Terra. Sendo
a
maioria dos parques nacionais modelados para preservar plantas e animais
específicos, normalmente endêmicos.
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2.3. Áreas florestais e agricultura: As consequências ecológicas incluem
a utilização de fertilizantes químicos e pesticidas que afetam também
outros organismos e poluem as reservas de água. A alteração do habitat
pela agricultura e sivicultura reduzem a área total dos habitats naturais.

* As florestas fornecem o habitat básico para a maior parte da vida
selvagem da Terra.
* As árvores são importantes como fonte de alimento e abrigo.
* As florestas tem também um importante efeito estabilizador do fluxo dos
rios que servem de habitat para os peixes.
* Cerca de 1/3 da superfície terrestre é coberta pelas
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* Na África, 0.6% do total da floresta tropical é devastada a cada ano.
Na América do Sul esse percentual aumenta para 0.7% e na Ásia é de 0.9%.
* O desmatamento remove diretamente o habitat selvagem, e também afeta os
padrões de distribuição de vida via efeitos indiretos. Por exemplo, o aumento
da erosão do solo causa assoreamento dos rios e afeta a vida aquática.
* Aceleração da concentração de nutrientes pode também causar eutroficação.
Perdas de árvores por queimadas em áreas marginais podem promover a
desertificação.
* A fonte da maior parte de alimento consumido pelas pessoas é a agricultura
terrestre, e de todos os ecossistemas não urbanos. essas terras representam os
mais manipulados pelo homem.
* As práticas agrícolas ocasionam a erosão do solo, aumenta a lixiviação,
diminui a fertilidade do solo, aumenta o assoreamento de rios, levam ao
desmatamento e desertificação.
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CONSEQUÊNCIAS ECOLÓGICAS DA AGRICULTURA
1. Poluição dos corpos d’água. As águas proveniente dos dejetos contém
altos índices de nitrogênio e fósforo de fertilizadores, e pesticidas, os
quais
2. Perda do solo superficial. Cerca de 4 bilhões de toneladas deste solo
são arrastados nos EUA a cada ano por rios, canais e também pelos ventos.
3. Contínua irrigação para agricultura pode causar a salinização da terra.
4. Forte herbivoria pelo gado pode induzir a
5. A agricultura pode resultar em graves perdas de vida selvagem através
da remoção do habitat devido ao desmatamento e despejo de
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2.4. Áreas urbanas: A ecologia da restauração se concentra no uso de técnicas
para restaurar áreas degradadas, transformando-as “próximas” ao ambiente
natural outrora ali presente, ou em outro tipo de habitat.
*A ecologia da restauração necessita de um conhecimento da biota, do habitat
local, do solo, clima e técnicas para aumentar o sucesso na re-introdução de
plantas e animais.
Poluição
Atmosférica
Pesticidas
Resíduos e Poluição
Poluição na
Água
Resíduos Radioativos
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Como ocorre introduções

Espécies Exóticas

Efeitos causados
Combatendo a
disseminação
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ECOSSISTEMAS

RESTAURAÇÃO x EXPLORAÇÃO RACIONAL
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