MEIO AMBIENTE

Atividade humanas e impactos
ambientais
Os impactos ambientais podem ocorrer em escala 
local, regional 
ou 
global
,
conforme afetem um lugar, uma região ou a Terra, de modo geral. Um
derramamento de óleo no mar pode atingir um ecossistema litorâneo específico;
chuvas ácidas causadas por poluentes urbanos interferem em florestas, rios e
lagos da região. Em escala global, as mudanças climáticas são as mais sentidas
(aquecimento global, secas prolongadas ou chuvas catastróficas).
Entre os impactos ambientais mais preocupantes, podemos destacar:
• O desmatamento
• A desertificação e a erosão dos solos
• A poluição das águas (lençol freático, rios, lagos e
oceanos)
• A poluição do ar atmosférico
• A poluição dos solos e o problema do lixo
• A poluição sonora e visual
• O aquecimento global
• O buraco da camada de ozônio
• A carência de áreas verdes e formação de ilhas de calor
• As chuvas ácidas
A interferência do ser humano na natureza acontece em muitos lugares e em
decorrência de suas várias atividades. Ocorrem impactos ambientais em
ecossistemas naturais (florestas, mangues, cerrados e outros). As cidades não
podem ser consideradas um ecossistema, mas são grandes poluidoras do ar, do
solo e das águas. O lixo urbano é outro problema de difícil solução. As atividades
agrárias agridem a natureza através do uso de agrotóxicos, provocando ou
acelerando a erosão do solo. Mas a "campeã" da agressão ao meio ambiente é,
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sem a menor dúvida, a 
indústria
, que afeta o ar, a água, as florestas, o solo e
fabrica quase tudo o que se torna lixo na sociedade de consumo.

A Questão da Água
UMA SILENCIOSA CRISE PLANETÁRIA
O esgotamento de reservas hídricas é consequência do mau uso dos recursos
naturais, ocorre globalmente e afeta países pobres e ricos.
Diferentemente das crises econômicas e políticas, a crise da água não costuma ser
manchete nos jornais. Mas, ainda que sem alarde, a escassez desse recurso
natural, o mais importante do planeta, já assume proporções de catástrofe
iminente. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 1bilhão de
pessoas não dispõem hoje do mínimo de água recomendado para as necessidades
básicas de sobrevivência - matar a sede, cozinhar e fazer a higiene pessoal. A
estimativa é que, em 2025, a multidão de sedentos chegue a 1,8 bilhão de pessoas.
Silenciosa, essa crise vai se espalhando, democraticamente, de regiões pobres
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para outras, de grande desenvolvimento econômico. A escassez de água e suas
possíveis soluções são extremamente complexas.
RECURSO RENOVÁVEL
O problema passa menos pela escassez real de água e mais pelo mau
gerenciamento de seu uso. De verdade, a água do planeta jamais acabará. Ela está
em eterno processo natural de reciclagem: evapora, desaba como chuva, escorre
para o fundo da terra e retorna para a superfície, de onde volta a evaporar, num
ciclo que se perpetua há bilhões de anos.Sim,a água é um recurso renovável - mas
não inesgotável.
Do total de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água que revestem o globo (e
cobrem três quartos da superfície), apenas 2,5%são de água doce (35milhões de
quilômetros cúbicos). A maior parte dessa água doce está congelada nas geleiras e
calotas polares ou se encontram em depósitos subterrâneos. A proporção da água
a que o homem tem acesso fácil - a superficial, de rios, lagos e pântanos - é de
menos de 0,4% da água doce existente.
Pode parecer pouco, mas são cerca de 100 mil quilômetros cúbicos de água – o
suficiente para que cada um dos 7bilhões de habitantes do planeta mate a sede,
cozinhe, mantenha a higiene, gere energia e produza bens agrícolas e industriais.
Mas a grande parcela da população mundial sofre de escassez hídrica crônica, em
parte por causa de fatores naturais, como a distribuição geográfica das fontes, que
é desequilibrada. Enquanto cada habitante da Islândia tem disponíveis mais de
600 milhões de litros por ano, um morador do Kuweit, pequeno país do Oriente
Médio, depende da importação de água Mesmo populações de países de
tradicional riqueza hídrica têm de lidar com a oferta limitada de água potável.
É o caso do Brasil, cujo território detém mais de 12%das reservas mundiais de
água doce superficial. O problema é que mais de 70% desse recurso está na bacia
amazônica, em cuja área mora pouca gente. A Região Sudeste, por seu lado, onde
estão as maiores e mais industrializadas cidades, abriga só 6%das reservas
nacionais. Para dar conta da demanda, é preciso trazer a água de bacias cada vez
mais distantes. A cidade de São Paulo, por exemplo, é abastecida com água trazida
de rios há mais de 70 quilômetros de suas torneiras. Recentemente, a Agência
Nacional de Águas (ANA)fez um prognóstico: em 2015, mais da metade dos
municípios brasileiros poderá enfrentar desabastecimento.
DEMOGRAFIA E ECONOMIA
Bastam 50 litros por dia para uma pessoa fazer a higiene, matar a sede e cozinhar.
Mas, quando se inclui no cálculo a água necessária para produzir os alimentos,
cada cidadão precisa de 3 mil litros diários. No decorrer de um ano são, pelo
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menos, 1milhão de litros. Populações que têm acesso a menos do que isso vivem
em regime de escassez hídrica.
O crescimento demográfico pesa na contabilidade da água também de maneira
peculiar. Enquanto nas últimas seis décadas a população mundial dobrou de
tamanho, O consumo de água aumentou sete vezes. A água que se usa em casa,
aquela que sai das torneiras, representa uma pequena parcela do que cada
cidadão consome em média - no total, só 8% do consumo global. Mas o
desenvolvimento da agricultura e da indústria tem grande peso na queda do nível
dos rios e aquíferos. Do total de água consumida pelo mundo, 70%são de
responsabilidade da agropecuária e os 22% restantes, da indústria.
Sem capacidade de pagar pela água (que muitas vezes precisa ser comprada de
fornecedores particulares), as populações mais pobres apresentam altos índices
de mortalidade e de incidência de doenças relacionadas à água contaminada,
como diarreia e cólera. Ocorre que a ONU tem previsões pessimistas também
para as nações ricas: regiões da Itália, da França e dos Estados Unidos, que já
vivem em estresse hídrico (com menos de 1,7milhão de litros disponíveis por
pessoa, a cada ano), devem passar à escassez hídrica a partir de 2015.
ÁGUA VIRTUAL
Todos os produtos e serviços que a sociedade consome - de alimentos e
computadores a eletricidade e transporte público - dependem da água, como
matéria-prima ou como insumo, para ser fabricados ou executados. Essa
quantidade de água utilizada em cada produto ou serviço se chama água virtual. O
total de água consumida direta ou indiretamente por um indivíduo ou toda uma
população em determinado período recebe o nome de pegada hídrica, que leva em
conta não apenas a água agregada aos produtos, mas também o volume poluído na
cadeia produtiva. Com esses conceitos - água virtual e pegada hídrica -, fica fácil
entender que, quanto mais desenvolvida e industrializada é uma nação, maior é
sua demanda por água.
Nem todos os países deixam uma pegada hídrica equivalente à disponibilidade de
água em seu território. As nações pobres em água importam alimentos ou
produtos industriais e, com eles, na forma de água virtual, os recursos hídricos de
outras regiões do globo. É por esse mecanismo que os chineses afetam
indiretamente as bacias hidrográficas brasileiras quando compram nosso frango e,
no sentido inverso, os brasileiros gastam parte da água das bacias chinesas em
cada eletroeletrônico "made in China".
Mas, uma vez que a agricultura consome muito mais água do que a indústria, o
Brasil degrada suas reservas hídricas mais do que a China.
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CONFLITOS
A carência de água termina, ainda, por ser um dos estopins de guerras e revoltas
pelo mundo. A ONU lista mais de 270 aquíferos (depósitos subterrâneos de água),
que ficam exatamente sob fronteiras nacionais. Há, ainda, 160 bacias
hidrográficas transnacionais, que abrangem 145países. Todas essas regiões têm
grande potencial de conflitos armados. O Instituto Pacífico, especializado no
assunto, contabilizou 49 episódios de confronto militar ou ataque terrorista
relacionados ao acesso a recursos hídricos desde 2000.
O controle sobre a água armazenada nos glaciares do platô tibetano, que
alimentam grandes rios asiáticos, como o Mekong, o Ganges, o Yang Tsé e o
Amarelo, é um dos motivos estratégicos para o controle da China sobre a região
do Tibete. No Oriente Médio, a Síria disputa com a Turquia e com o Iraque o
controle da bacia dos rios Tigre e Eufrates, que banham os três países. Em sua
disputa de décadas pelo mesmo território, israelenses e palestinos brigam
também pelo controle dos reservatórios subterrâneos de água da Cisjordânia, a
que os palestinos tinham acesso livre até que os israelenses ocuparam a região, na
Guerra dos Seis Dias, em 1967.

Erosão e poluição do solo
Entendemos por erosão do solo a perda da camada superficial da litosfera, rica em
matéria orgânica, onde existe vida microbiana e que permite o desenvolvimento
da vida vegetal.
Entre as várias situações em que o homem provocou ou agrava a erosão dos solos,
podemos destacar:
• os desmatamentos desordenados;
• as queimadas;
• a desertificação;
• a prática da agricultura;
• os deslizamentos provocados por abertura de estradas e construções em
geral.
DESERTIFICAÇÃO NO BRASIL
O clima não é algo permanente ou estável. Pelo contrário, ele pode mudar com o
tempo e, principalmente, como resultado da ação humana: poluição do ar,
desmatamentos, construção de imensas barragens e lagos artificiais, compactação
dos solos, etc. Isso contribui para a existência de um processo de desertificação
em certas áreas do globo terrestre. 
No Brasil esse processo vem ocorrendo no
Nordeste do país, na região de clima semiárido, e também no extremo sul do país,
no sudoeste do Rio Grande do Sul
.
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A
desertificação consiste em uma diminuição progressiva dos índices de umidade
e no empobrecimento dos solos arenosos, que se tornam inviáveis para a
agricultura. Os intensos desmatamentos constituem o ponto de partida da
desertificação, que depende ainda de outras condições: queimadas sucessivas,
monocultura durante vários anos seguidos e sobrepastoreio, isto é, uso da terra
para atividades que empobrecem os solos (a monocultura e a pecuária).
No Brasil a grande maioria dos solos está sofrendo algum tipo de degradação.
Ações como cultivos intensos e contínuos, queimadas indiscriminadas,
desmatamentos, urbanização sem planejamento, áreas de terra desnudas e
abandonadas estão livres para os agentes naturais como o vento e a água, e, assim,
favorecem a degradação desses solos.

A degradação dos solos com alto teor de areia processa-se de maneira
muito mais rápida. O chamado processo de 
arenização
, ou seja, a transformação
de um solo muito arenoso com uma cobertura vegetal fraca em uma área com
areia sem nenhuma ou quase nenhuma cobertura vegetal, pode ocorrer
em.poucos anos, dependendo da intensidade com que manejos inadequados de
agricultura ou pecuária são conduzidos sobre essas áreas.
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No 
Nordeste
, uma área maior do que o estado do Ceará já foi atingida pela
desertificação de forma grave ou muito grave. Somando--se a área onde a
desertificação ocorre ainda de forma moderada, o total de terrenos atingidos pelo
fenômeno sobe para 574 362 quilômetros quadrados - cerca de um terço de todo
o território nordestino. Ceará e Pernambuco são os mais castigados, embora,
proporcionalmente, a Paraíba seja o estado com maior extensão de área
comprometida: 71% do seu território já sofre com os efeitos da desertificação.
Na região da 
campanha gaúcha
, esse processo se acentua porque os solos
da região são altamente arenosos, têm baixa coesão entre partículas, baixa
fertilidade natural e uma vegetação rala e esparsa, fazendo com que a região
apresente solos com altas taxas de erosão hídrica e eólica. Com isso, os solos
ficam entre os mais suscetíveis à degradação, chegando a apresentar
característica de deserto, com vastas áreas quase sem vegetação, gerando
grandes prejuízos econômicos à região.
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Desmatamento
Apesar da sua importância, as florestas tropicais têm sido impiedosamente
destruídas por várias atividades humanas, entre elas:
• a utilização dos terrenos para a agricultura;
• a exploração de recursos minerais;
• a extração de madeira;
• a construção de hidrelétricas;
• as queimadas (incêndios propositais ou não).
HOTSPOTS
As zonas do planeta mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas de destruição
são definidas pelo conceito 
hotspots 
(em inglês, pontos quentes), criado em 1988
pelo ecólogo inglês Norman Myers. São 34 regiões ou biomas, incluindo a 
Mata
Atlântica 
eo
cerrado brasileiros. Atualmente, elas representam apenas 2,3% da
superfície da Terra, mas 50% das espécies de plantas e 42% das de vertebrados
terrestres. Os hotspots já perderam 87,7% da vegetação original.
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