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O QUE É ECOLOGIA?



A palavra Ecologia tem origem no
grego “oikos", que significa casa, e
"logos", estudo. Logo, por extensão
seria o estudo da casa, ou de forma
mais genérica, do lugar onde se vive.
Foi o cientista alemão Ernst Haeckel,
em 1869, quem primeiro usou este
termo para designar o estudo das
relações entre os seres vivos e o
ambiente em que vivem, além da
distribuição e abundância dos seres
vivos no planeta Terra.





O QUE É ECOLOGIA
URBANA?



. A descrição das formas de ocupação e apropriação do espaço em meio
urbano foi promovida pela chamada escola de Chicago. Aplicando os
princípios da ecologia vegetal e animal às comunidades humanas.

. A ecologia urbana é um campo da ecologia que visa estudar o ambiente e
os sistemas naturais dentro das áreas urbanas, avaliando as interações
entre plantas, animais e seres humanos, tratando as cidades como parte de
um ecossistema vivo.

. O desafio do novo milênio é encontrar novas perspectivas para os centros
urbanos a fim de viabilizar a sua existência.

 . Ecologia urbana, um campo da ecologia, é uma nova área de estudos
ambientais que procura entender os sistemas naturais dentro das áreas
urbanas. Ela lida com as interações de plantas, animais e de seres humanos
em áreas urbanas. Ecologistas urbanos estudam árvores, rios, vida selvagem
e áreas livres encontrados nas cidades para entender até que ponto esses
recursos são afetados pela poluição, urbanização e outras formas de
pressão.

 Estudos em ecologia urbana podem ajudar as pessoas a verem as cidades
como parte de um ecossistema vivo.



O QUE É NATUREZA ?
 A expressão Natureza (do latim: natura, naturam,

naturea ou naturae) aplica-se a tudo aquilo que tem
como característica fundamental o fato de ser natural:
ou seja, envolve todo o ambiente existente que
não teve intervenção antrópica, (humana).

Dessa noção da palavra, surge seu significado mais
amplo: a Natureza corresponde ao mundo material
e, em extensão, ao Universo físico: toda sua matéria e
energia, inseridas em um processo dinâmico que lhes
é próprio e cujo funcionamento segue regras próprias
(estudadas pelas ciências naturais).







Água,  luz,  a  floresta  nativa,  os  animais,  uma
simbiose  perfeita!



O QUE É SOCIEDADE HUMANA?

Em Sociologia, SOCIEDADE é o conjunto de pessoas
que compartilham propósitos, gostos, preocupações e
costumes, interagindo entre si, constituindo uma
comunidade.
De origem latina societas, - uma "associação amistosa com outros".
Deriva de socius, que significa "companheiro“, é intimamente relacionado
àquilo que é social. Está implícito que seus membros compartilham
interesse ou preocupação mútuas sobre um objetivo comum.
Os interesses dos indivíduos de uma sociedade, estão na atual sociedade-
capitalista-industrial, voltados para o consumo, a satisfação pessoal
(hedonismo), e o prazer. Decorre daí, uma distribuição desigual dos
recursos extraídos da natureza, gerando pobreza e degradação
ambiental. De uma maneira geral, essas sociedades se relacionam com a
natureza, apenas para satisfazer suas necessidades básicas (água, ar
puro, madeira, carvão, petróleo, gás natural, pescado), e lazer.





A CIDADE BRASILEIRA

A cidade do Rio de Janeiro que tem no seus limites uma das
grandes florestas urbana do planeta, o Parque do maciço
da Floresta da Tijuca. Espremida entre o mar e a montanha
o RJ, obrigatoriamente invadiu áreas ambientais (florestas,
beira rio, mar, e encostas) não restando outra
consequência se não os impactos por demais conhecidos.

Os espaços componentes da cidade brasileira são:
- Ruas
- Prédios públicos
- Jardins
- Praças
- Igrejas
- instituições militares e
- as áreas ambientais (florestas, rios, encostas e bacia aérea*)





OS PROBLEMAS DA CIDADE
BRASILEIRA?



A migração de populações humanas para as cidades, impõe
grandes desafios ambientais. Para soluciona-los, um
grande debate se faz necessário. Dentre o elenco destes
problemas apontamos:

 impermeabilização dos solos/enchentes urbanas;
 emissão de gases nocivos a respiração;
 poluição das águas;
 geração de resíduos sólidos;
 intoxicação por produtos industriais;
 espécies animais, vegetais e doenças que causam sérios

danos à saúde e à economia humana;
 falta de habitação para os desabrigados;
 aquecimento atmosférico;
 mobilidade.

Os centros urbanos para alguns estudiosos, possuem um
metabolismo próprio e extremamente necessário para sua
sobrevivência.

















Porém, para manter esse metabolismo, necessita de
um consumo excessivo de recursos naturais, os quais
vêm das áreas naturais e rurais. Assim, a busca de:

- ar puro
- energias limpas;
- alimentos saudáveis;
- redução reutilização e reciclagem de resíduos;
- reflorestamento;
- manejo e conservação de áreas verdes;

conservar a saúde física, mental e social dos
habitantes desses centros, são pontos fundamentais
para a manutenção desse equilíbrio.









O QUE É PEGADA
ECOLÓGICA?





Segundo Genebaldo Freire Dias (Ecopercepção, 2004),
“PEGADA ECOLÓGICA” é a área de terras produtivas que
uma pessoa precisa para sustentar o seu consumo e
absorver seus resíduos pelo período de um ano
(ha/pessoa/ano).

A “PEGADA ECOLÓGICA” de uma pessoa ou população
depende de seus padrões de consumo. Atualmente cada
habitante do Planeta Terra tem apenas 1,6 hectares
(16.000 m2) de terras ocoprodutivas disponíveis ao ano
(na década de 1960 era 6,3 hectares, 63.000 m2). Esse
deveria ser o valor máximo da “PEGADA ECOLÓGICA” para
cada habitante do planeta.

Entretanto, os países mais industrializados têm uma
“PEGADA ECOLÓGICA” superior a 6 ha/pessoa/ano,
gerando vários déficits globais.



Isso significa que essas nações, para
atender a suas necessidades de energia e
materiais, apoderaram-se da produção de
outras nações. Poucos paises são capazes
de se sustentar com suas próprias terras.
Para manter os padrões de consumo da
humanidade já se faz necessário uma
planeta (acima de 30%) maior. Este deficit é
provocado pela degradação do “capital
ambiental” e pela miséria de muitos povos.









O QUE É ANALFABETISMO
AMBIENTAL?



“Analfabetismo ambiental”, é a ignorância a respeito
da própria condição natural; trata-se do
desconhecimento das questões ambientais. Muitas
nações ainda não dispõem de políticas ambientais
(muitos países da Ásia, África e Leste Europeu,
América Latina por exemplo), incluíndo alguns países
industrializados.

O Brasil na atualidade, encontra-se entre as
melhores nações do mundo quanto a conservação do
meio ambiente, apesar dos desafios que enfrenta
como já apontamos acima. Isso ocorre nas nossas
cidades, em função da migração interna. Essa
perturbação, do sistema urbano (Ecologia Urbana).
Somos exemplo para o mundo na busca do
cumprimento dos nossos compromissos e
responsabilidades socioambientais.
A participação das pessoas, comunidades e ONGs é
um exemplo prático.



UMA CONSTATAÇÃO!

Frequentemente, ouvimos em noticiários referentes à
fenômenos naturais nos jornais televisivos do Brasil,
expressões do tipo:

“A chuva castiga a cidade do Rio de Janeiro e faz
dezenas de vítimas”;

“A chuva quebra a seca de seis meses do nordeste
brasileiro”;

“A chuva chega e com ela, chegam as doenças,
desabrigados e morte!”.

Bem, o sensacionalismo exacerbado contido nessas
expressões atribuiu todas as responsabilidades das
conseqüências desses fenômenos à chuva, ou seja, ao
recurso água.



Com isso, não só estamos disseminando na
população atitudes negativas a tais
fenômenos e em particular ao recurso água,
como também estamos gerando uma
consciência ingênua e alienada aos
transtornos decorrentes de tais fenômenos.
Por exemplo: se é culpa da chuva a
enchente nas principais avenidas de uma
cidade brasileira, então automaticamente,
deixa isento da responsabilidade outros
aspectos relacionados, como a falta de
saneamento, falhas da engenharia, má
administração governamental, desemprego
e muitos outros. Dessa forma, fica difícil
para a comunidade saber a quem recorrer..



E PARA ONDE VAMOS?



CIDADES EM TRANSIÇÃO!



Em 2004, Rob Hopkins, um professor de

permacultura, juntamente com seu amigo Naresh

Giangrande iniciou o desenvolvimento de um novo

conceito, o chamado “Transition Town”, na cidade

inglesa de Totnes, local de residência de Rob. Rob e

Naresh dedicaram mais de um ano envolvendo e

mobilizando a população local sobre as questões

relacionadas com a crise energética e a mudança

climática. Também, envolveram professores e

renomados pensadores do Schumacher College,

importante instituto de ensino de sustentabilidade

localizado também em Totnes.



A metodologia se fundamenta basicamente em seis
princípios:

Visão - Criação de visões positivas do futuro que podem mobilizar
a comunidade;

Inclusão - Desenvolvimento de diálogo com toda a comunidade;

Tomada de consciência - Desenvolvimento de conhecimento a
respeito das questões e particularidades da própria comunidade;

Resiliência - Construção de comunidades resilientes, que
estejam preparadas para enfrentar choques e mudanças;

Envolvimento emocional e afetivo - Apoio às pessoas na
superação do senso de impotência para a mudança e isolamento;

Criação de soluções críveis e adequadas - Desenvolvimento
de soluções que sejam factíveis e propostas pela própria
comunidade.



Ela agradece eu também.
Muito obrigado!


