
DINMICA AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO: ANÁLISES PRELIMINARES

Christiane Ramos Donato[1]

Carla Taciane Figueiredo[2]

Andréa Maria Sarmento Menezes[3]

Eixo: Pesquisa fora do contexto educacional

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar elementos conceituais, epistemológicos e formais entorno das categorias dinâmica
ambiental e conservação. O texto é composto por duas partes. A primeira parte trata da caracterização da dinâmica ambiental como
objeto e campo de pesquisa em meio ambiente e/ou ciências interdisciplinares. A segunda parte volta-se para a análise do conceito de
conservação a partir da apresentação de distintos modelos teóricos relacionados ao tema. Por fim, as considerações finais referem-se à
problematização da pertinência e relevância da articulação entre dinâmica ambiental e conservação.
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ABSTRACT

This research aims to present conceptual elements, epistemological and formal surroundings of category dynamics and environmental
conservation. The text consists of two parts. The first part deals with the characterization of environmental dynamics as object and
field research in environment and / or interdisciplinary sciences. The second part turns to the analysis of the concept of conservation
from the presentation of different theoretical models related to the topic. Finally, the concluding remarks refer to the questioning of the
relevance and importance of the relationship between environmental dynamics and conservation.

Keywords: Environmental Dynamics. Conservation.Epistemology.

1 INTRODUÇÃO

Estabilidade e/ou instabilidade, permanênciae/ou movimento, as concepções contrastantes e complementares que levam a discussão da
dinâmica ambiental e da conservação vem ocorrendo ao longo da história humana. A dinâmica e a conservação em todas as épocas
foram vinculadas ao sentido de natureza e mesmo de ambiente. De acordo com Tostes (1994 apud DULLEY, 2004) o ambiente é
considerado como uma multiplicidade de relações de graus diferentes e entre elementos de naturezas diferentes (partículas
físico-químicas, componentes abióticos, seres vivos, ...). São essas interações múltiplas que acolhem e gerem a vida em todas as suas
formas.

A partir dessa concepção de ambiente vêm-nos as perguntas: Fazemos parte de quantos ambientes, de quantos ecossistemas Nosso
corpo, nossa casa, bairro, cidade, estado, país, continente, planeta. Boneca russa Cada um desses ambientes possuem tantos outros
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microambientes e tantas outras relações entre seres (vivo - vivo / vivo - não vivo / não vivo - não vivo). Com isso, para este artigo
entende-se ambiente como interação e relações em continua construção entre seres vivos e não vivos em um determinado
espaço-tempo.

Este artigo tem como objetivo apresentar elementos conceituais, epistemológicos e formais entorno das categorias dinâmica ambiental
e conservação. É uma produção coletiva realizada como parte das ações provenientes do grupo de pesquisa Seminalis - Grupo de
Pesquisa em Tecnologias Intelectuais, Mídias e Educação Contemporânea (UFS/CNPq).

O texto é desenvolvido em duas partes. A primeira refere-se à caracterização da dinâmica ambiental como objeto e campo de pesquisa
em meio ambiente e/ou ciências interdisciplinares e intitula-se “O estudo da dinâmica ambiental”. A segunda parte volta-se para a
análise do conceito de conservação a partir da apresentação de distintos modelos teóricos relacionados ao tema e denomina-se
“Modelo teórico da conservação”. Por fim, as considerações finais abordam a problematização da pertinência e relevância da
articulação entre dinâmica ambiental e conservação.

2 O ESTUDO DA DINMICA AMBIENTAL

A dinâmica ambiental refere-se aos processos em contínua evolução no tempo que ocorrem interna e externamente a um organismo,
como o ser humano. É a mudança o elemento que se conserva nesses processos de evolução. Com isso, podemos extrapolar as escalas
de análise desde externas passando dos organismos ao local onde estão até as estruturas comportamentais, psicológicas e de
aprendizagem.

O conceito da categoria dinâmica ambiental é expresso com ambiguidade e polissemia na literatura científica. Ele é dado como
conhecido e unânime em suas colocações sejam na área de estudos de conservação, de impactos e mesmo da própria dinâmica
ambiental. Essa não conceituação pode ser considerada uma característica básica da construção da ciência, uma vez que ela expressa
um plano de referência determinado por funções ou proposições de estados de coisas com variáveis independentes (DELEUZE;
GUATTARI, 1992).

Para caracterizar o ambiente ao qual qualificamos como dinâmico utilizaremos o conceito de paisagem, advindo primeiramente das
artes e posteriormente da Geografia e Ecologia. A paisagem será a unidade de referência para o estudo da dinâmica ambiental. Para
Bertrand a paisagem é

uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos,
biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único
e indissociável, em perpétua evolução (BERTRAND, 2004, p.141).

Neste estudo, paisagem será entendida como um recorte espacial de escala específica em contínua evolução resultante da combinação
dinâmica entre fatores bióticos, abióticos e antrópicos que interagem de forma única e indissociável. Possui caráter sistêmico e
complexo de formação com intercâmbio de fluxos de matéria, energia e informação, que determinam seu metabolismo e
funcionamento. Concebendo paisagem como um sistema, entende-se que esse é uma composição de organização complexa,
caracterizada pela existência de fortes interações não lineares (BERTALANFFY, 2010).

Desse modo, para a compreensão da organização paisagística, do ambiente, necessita-se elaborar a classificação e taxonomia das
estruturas dessa paisagem, inferir os fatores que as formam e transformam, a partir dos enfoques estrutural, funcional e
histórico-genético. Partindo-se desse ponto, se traz à tona a proposição metodológica de Tricart que trata da análise ecodinâmica da
paisagem. Ao utilizar sua metodologia como sistema teórico observa-se a importância que o referido autor destinava para as categorias
morfoestruturais, processuais e funcionais das paisagens estudadas, atentando-se à natureza, intensidade e distribuição desses
processos. Segundo Ferreira,

Tricart propôs uma metodologia de delimitação e análise de unidades territoriais, baseada na intensidade,
frequência e interação dos processos evolutivos do ambiente, a qual denominou ecodinâmica. A abordagem
baseia-se na análise sistêmica e enfoca as relações recíprocas entre os diversos componentes da dinâmica
ambiental, com destaque para os fluxos de energia e materiais no ambiente (FERREIRA, 2010, p.197).

Todos os ecossistemas são modificados pelo ser humano, mas “com natureza diferente e importância diversa” (TRICART, 1977, p.
17). Com isso, não há diferenciação entre meio natural e meio modificado pelo homem, uma vez que se parte da premissa que o
homem é um ser natural, espécie Homo sapiens do reino Animal. Assim, o termo ambiente será utilizado durante o artigo para dar
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ênfase à integração da espécie humana com a natureza, reconhecida como paisagem. O ambiente é composto por unidades
ecodinâmicas, as quais se caracterizam por possuírem certa dinâmica ambiental que trazem consequencias mais ou menos imperativas
sobre a comunidade biológica em um determinado tempo e espaço.

Em função da intensidade dos processos de degradação e conservação que esse ambiente poderia apresentar, Tricart (1977) classificou
o ambiente em três meios morfodinâmicos, a saber: meios estáveis, meios intergrades e meios fortemente instáveis. Os meios estáveis
possuem evolução lenta, próxima ao que se corresponde ao clímax. Dessa forma, é difícil modelar a evolução por esta não ser
facilmente perceptível.

Os meios intergrades são os de transição, pois constituem um caminho gradual entre meios estáveis e instáveis. Esses meios de
transição caracterizam-se por serem “delicados e suscetíveis a fenômenos de amplificação, transformando-se em meios instáveis cuja
explotação fica comprometida” (TRICART, 1977, p. 51). Nesse meio, a depender do contexto, a tendência gradual pode ser para
estabilidade ou para a instabilidade. Os meios fortemente instáveis apresentam resistasia (ações erosivas que prevalecem em relação à
formação do solo, formando quantidades consideráveis de resíduos), sua restauração é difícil e sua conservação muito estrita, pois a
sucessão de acontecimentos é mais rápida com tendência à evolução.

Dentro do panorama da ecodinâmica de Tricart, o delineamento da utilização das categorias por ele concebidas para classificar a
paisagem será manejado em sentidos mais amplos. A partir desse pressuposto, a apreensão que se realizará da metodologia
ecodinâmica será de suas subcategorias de classificação do ambiente (estável, de transição e fortemente instável).

Em Ecologia, esse ambiente em metaestabilidade é o próprio ecossistema em evolução. A metaestabilidade refere-se a um equilíbrio
dinâmico dos componentes envolvidos em um sistema (MARIN; LIMA, 2009). Para Haeckel, a Ecologia era uma ciência preocupada
em “estudar a fisiologia das relações, que seria a história natural científica, e a distinguia da Biogeografia que, para ele, deveria se
preocupar com a corologia, ou distribuição dos organismos” (NUCCI, 2009, p. 82 – grifos do autor). Entretanto, a Ecologia como
disciplina com cunho interdisciplinar com visão sistêmica e complexa não deslanchou, houve permanência da visão analítica da
natureza, o que pode ser visto até atualmente, em que se prioriza a análise das partes em detrimento do conhecimento da interação
entre essas partes.

Enquanto alguns autores reconhecem como problema a não consideração do fator antrópico nos estudos de ecossistemas, outros
ultrapassam essa crítica ao estudarem ecossistemas urbanos, Ecologia Humana e mesmo a Ecologia das Paisagens. Essa última surge

como uma esperança de estudos que pudessem considerar o ser humano, a sociedade e o meio físico como um
conjunto, surge, em meados do século XX, a Ecologia da Paisagem, com raízes na Europa Central e Ocidental,
sendo a Alemanha e a Holanda os primeiros países com a maior quantidade de trabalhos produzidos nessa área
(NUCCI, 2009, p. 88)

A Ecologia da Paisagem surge como termo determinador de uma disciplina científica a partir do uso cunhado por Troll (1939) e o
primeiro trabalho sobre o tema foi escrito por Naveh e Lieberman (1984). Com o estudo da paisagem a interação entre Geografia e
Ecologia iniciado pelos biogeógrafos, como Humboldt, cria ponte entre sistemas natural, rural e urbano, mas não só isso. Da visão
estritamente estética de paisagem à de uma “entidadeespacial e visual da totalidade do espaço de vida humano, integrando geosfera,
biosfera e noosfera” (NUCCI, 2009, p. 89), ultrapassa-se as fronteiras geográficas de espaço como externo para entender que o próprio
homem em seu corpo constitui um ambiente que pode ser entendido como paisagem.

Desse modo, a interação entre a Teoria da Ecodinâmica de Tricart coma Ecologia da Paisagem auxiliará a compreensão da paisagem
nas várias escalas pretendidas neste trabalho. Como expressa Feyerabend (1977), a solução não é um método e uma teoria única, pois
não existe uma única teoria e única metodologia que sejam válidas para todos os objetos de estudo, sendo necessários métodos e
teorias diferentes para se adequarem a circunstâncias diferentes da dinâmica ambiental a serem estudadas.

Segundo Soares-Filho et al. (2009), dinâmica ambiental é a maneira como os padrões ambientais evoluem projetando consequências
ecológicas e socioambientais. É essa dinâmica característica da natureza que expressa a necessidade de um paradigma filosófico e
científico para pensá-la que não a observe como um objeto fotografado em um recorte do tempo. Dessa forma, o estudo da natureza
deve ser contínuo e levar em consideração que se pesquisa o devir e que se pretendemos conservar estados de sustentação ambiental
precisamos estar atentos não aos indivíduos em suas categorizações como espécies, mas na funcionalidade do sistema. Com isso,
mesmo que uma determinada espécie desapareça em dado local, isso não implicaria problema desde que outra venha a ocupar a mesma
função ou outra correlata que mantenha a viabilidade do sistema.

A natureza é dinâmica, permanecendo em estado de não equilíbrio sempre em modificação, fluxo, devir. A dinâmica ambiental
refere-se à interligação dos componentes de um determinado composto em processos de interdependências. Ela indica que o ambiente,
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com suas características bióticas e abióticas, está em duração, circulação de compostos que ora se encontram em estado bruto, ora
compondo seres vivos. É nesta circulação de compostos e no impulso vital existente em toda a matéria que está a conservação e são
essas variações que indicam a metaestabilidade existente no ambiente.

3 MODELO TEÓRICO DA CONSERVAÇÃO

Como oposição ao que é dinâmico surgiu o conceito de conservação. Na Idade Clássica, na Grécia antiga, filósofos da época se
contrapunham em pensamento e teorias que tentavam elucidar as características dos componentes do mundo em que viviam. Ora seus
pensamentos referiam-se à conservação, ora à mutabilidade presente nos elementos presentes no mundo.

Parmênides (cerca de 530 – 460 a.C.) foi um dos principais precursores desse tipo de pensamento. Para ele, o ser é imutável, imóvel e
único, o que indicava sua aversão e rejeição às ideias de multiplicidade e movimento. Outros filósofos seguiram a teoria Monista
(Eleatismo) desenvolvida por Parmênides e como parâmetro principal eles tinham que nada surgia e nem desaparecia, mas sim
permanecia no tempo. Zenão de Eléia (cerca de 501 - 461 a.C.) e Xenófanes de Colofão (Cerca de 570-528 a.C.) foram seguidores do
Eleatismo e complementaram as ideias de Parmênides em suas respectivas filosofias. O primeiro explicitava que o movimento era um
absurdo e indicava apenas o que os sentidos captavam, sendo não verdadeiro. Isso significava a própria permanência das coisas, uma
vez que, referia-se à impossibilidade do movimento. Enquanto o segundo cunhava que o movimento era apenas representação do
sensível. O ser é, e por isso é eterno, imutável, imóvel, assim o surgir e o devir são excluídos. A permanência do ser se expandia à
permanência de todas as coisas (SOUZA, 1996).

Essa ideia de imutabilidade sugeria a forma de como o mundo funcionava, mesmo em relação ao componente humano. Assim, as
castas imutáveis dentro das sociedades, de hierarquia fechada e poder reduzido a poucos, são exemplos de como esse tipo de visão
monista se expandiu para as diversas esferas do pensamento humano.

O conceito de conservação foi mais arraigado nas Ciências Naturais. Na Idade Moderna, em pleno Iluminismo, Lavoisier, dentre
outras contribuições às ciências modernas elaborou, a lei de conservação das massas. Nessa lei explicitou que “na natureza nada se
cria, nada se perde, tudo se transforma” (CELEGUINI, s/d). Ou seja, há permanência dos componentes primeiros, mesmo que
rearranjados de maneira diferente, transformados em algo distinto do que inicialmente os gerou.

Apressando o caminhar da história, já na Idade Contemporânea, em pleno Século XIX, com a segunda Revolução Industrial (elétrica)
em andamento e o capitalismo industrial (aumento das lutas de classes entre operários e empresários) a todo vapor, o jovem Charles
Darwin, ávido por novas experiências, viajou pelo mundo a bordo do barco Beagle e após anos de estudos publicou um dos livros mais
criticados em sua época “A origem das espécies”. Nesse tratado, trouxe ao público sua teoria evolutiva e da seleção natural. Sabe-se
que não foi o primeiro a falar sobre evolução, a indicar que as espécies não são fixas, ou seja, não são originadas e mantidas sem
modificações ao longo do tempo. Isso ocorreu anteriormente com Buffon e Lamarck (DARWIN, 2004).

A teoria da seleção natural de Darwin evidenciou que a conservação é a permanência e perpetuação das diferenças e das variações
individuais de características favoráveis e eliminação das não aptas ao ambiente. É a persistência do ente com características mais
aptas (DARWIN, 2004). Assim, o que se conserva na natureza é aquilo que é proveitoso para quem o possui. A permanência é da
adaptabilidade, dos caracteres convenientes para manutenção da espécie como um todo, falando-se mais estritamente em relação aos
seres vivos. A espécie não vai adaptar-se simplesmente porque quer ou entende necessária tal mudança, o ente integrante da espécie já
possui os caracteres da possível adaptabilidade e de maneira não determinista aquele que conseguir se manter e expressar esses
elementos terá mais chance de sobreviver. Destarte, as características a serem mantidas serão relativas ao ambiente e suas condições
específicas no momento. E caso haja variação no cenário, os componentes que fazem parte dos seres que o compõem poderão
depender novamente de sua adaptabilidade para se manterem vivos e perpetuar sua espécie.

As ideias de Darwin, que de início não foram bem aceitas, hoje são base para os estudos de conservação. E foram complementadas
pelos trabalhos de Gregor Mendel, o qual deu nome aos caracteres (os genes) que permaneciam ou modificavam-se através da
reprodução sexuada, em que há mistura de elementos provenientes do progenitor masculino e do feminino. Em meado do século XIX,
Mendel formulou as leis da hereditariedade, posteriormente conhecidas como Leis de Mendel (MOORE, 1986).

Com os avanços da genética pós-mendeliana, o estudo dos genes foi ampliado e aprofundado. Sabe-se que o DNA (ácido
desoxirribonucleico) tem como uma de suas propriedades a replicação, sendo possível manter padrões hereditários constantes. Por
meio da replicação é possível o crescimento das células procariontes, o crescimento e reposição das células de eucariontes e
amplificação de uma área específica do DNA em meio laboratorial. Os padrões de organização do código genético são estáveis, por
isso há a possibilidade de realização da formação de seres transgênicos, recortando partes específicas e desejadas de um DNA e
reimplantando em outro de uma espécie diferente (ARIAS, 2004).
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Todo DNA possui barcoding, uma região genômica conhecida com genes conservados e presentes em todos os grupos de seres vivos.
Existem barcodings para cada grande reino de seres vivos, para ordens, para família e assim sucessivamente, o que torna possível
atualmente identificar grupos taxonômicos, incluindo espécies, por filogenética (HEBERT et al., 2003).

O próprio DNA pode ser conservado ao longo do tempo, desde que esteja em um lugar com condições possíveis para isso, ou seja,
com temperatura amena, de baixa variação, a exemplo de ambientes permanfrost (permanentemente congelado). Em situações
adequadas de temperatura e pressão, o DNA pode ser recolhido para estudos tanto de fósseis quanto de sedimentos congelados e
guardar informações por 100 anos (locais subtropicais ou tropicais), 1000 anos (em locais temperados) e por até 500 milhões de anos
(em locais permanfrost). O DNA pode permanecer guardando informações que possibilitam identificar o organismo até nível de
espécie, influenciar a interpretação dos padrões de paleoecologia, reconstruir cenários ambientais e auxiliar em análises filogenéticas,
ao examinar o tempo de eventos filogenéticos e identificar o ancestral mais recente comum entre duas espécies (HOFREITER;
COLLINS; STEWART, 2012).

Conservar espécies, componentes abióticos e ecossistemas inteiros não é algo recente, e tem duas motivações principais: preservar
lugares sagrados e manter estoques de recursos naturais estratégicos. Essa segunda motivação tem exemplos antigos como reservas
reais de caça pelos assírios (700 a.C.) e na Índia (Século III). Na Idade Média, os senhores feudais reservavam parte de suas florestas
como estoques de madeira, caça e pesca. Em meados do século XIX, paisagens vistas como sagradas e sublimes começaram a ser
indicadas como espaços intocados de preservação, nos quais o homem poderia ser apenas visitante, mas nunca morador. Foi essa
mesma concepção que deu origem ao surgimento das primeiras áreas fechadas para preservação, as unidades de conservação que se
espalharam ao redor do mundo (BENSUSAN, 2006).

As mudanças sociais, a destruição de ecossistemas e a extinção em massa de diversas espécies após as grandes guerras ocorridas no
século XX foram situações que contribuíram para a reflexão do modelo de desenvolvimento econômico e tecnológico vigentes, o que
implicou em um pensamento de proteção em expansão. Proteção, preservação, conservação, conceitos muitas vezes utilizados como
sinônimos, mas com fundamentações diferentes e que implicam em uma mudança de comportamento humano planetário enfatizando
novas formas de pensar e agir. A proteção diz respeito ao manter o que se convém importante, a um protecionismo patriota em que
cada nação, estado ou distrito manteria o que é seu guardado, sem uso pelo outro apenas para ele como conviesse. Como pode também
referir-se a salvaguarda de danos ao ambiente. (BRASIL, 1981).

Quanto à preservação e à conservação, essas são duas linhas conceituais arraigadas por vertentes diferentes de ecologistas. O
preservacionismo sustenta a necessidade de assegurar áreas, ecossistemas inteiros longe do contato humano. Foi a partir dessa vertente
que em 1872 criou-se o Parque nacional de Yellowstone nos Estados Unidos e em 1937 a primeira unidade de conservação integral
denominada Parque Nacional de Itatiaia, no Brasil. Por mais que a ideia seja interessante, é utópica ao não considerar que haja
populações tradicionais vivendo do/no ambiente que se diz intocado pelo homem e suas ações antrópicas ultrapassam fronteiras
estipuladas por tratados ou legitimadas por governos. Onde o homem não influencia Qual ecossistema está totalmente a salvo das
ações humanas Por estes questionamentos, a ideia conservacionista expandiu-se mundo e Brasil a fora (DIEGUES, 1996).

O conservacionismo possibilita pensar a conservação de ecossistemas, comunidades e populações de outras espécies em harmonia com
as populações humanas que os cercam. A não retirada do homem da natureza é a identificação de que este faz parte e tem função
ecológica importante podendo influenciar na composição e organização do ambiente em que se encontra. Assim, o conceito de
conservação arraigado pelos ecólogos dessa vertente do pensamento revela que a conservação é sinônimo de biodiversidade
(BOWMAN, 1993), uma vez que sugere a manutenção dos diversos componentes naturais para sua existência.

Erwin (1991), como conservacionista, discorre que a conservação é o balanço existente entre a especiação e a extinção de uma espécie.
Para Primack e Rodrigues (2001), a conservação é um processo em que se mantém um recurso, área, ou espécie para as gerações
posteriores, através do uso sustentável. Conceito que se integra ao existente na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) criada
em 1992 na 2ª Convenção Mundial para o Meio Ambiente (Rio-92 ou Eco-92), a qual especifica que a conservação é um conjunto de
medidas de manutenção das paisagens naturais com suas espécies vegetais, animais, águas e solo, visando a evitar-lhes a extinção
(CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA, 1992).

Existem duas principais estratégias de conservação, que são complementares para um maior êxito quanto à qualidade e quantidade de
biodiversidade que pode ser conservada: in situ e ex situ. A do tipo in situ conserva ecossistemas e habitats naturais para que
populações e comunidades sejam mantidas em seus meios naturais onde continuarão a sofrer o processo de adaptação evolucionária.
Esse tipo de estratégia pode não ser eficiente para pequenas populações, para indivíduos que estão fora de áreas protegidas ou para
espécies com grandes exigências de espaço, como os grandes vertebrados a exemplo da onça pintada (PRIMACK; RODRIGUES,
2001).

Assim, para evitar extinção utiliza-se a estratégia ex situ em que os exemplares são mantidos em condições artificiais e com supervisão
humana. Genes podem ser conservados em congeladores de laboratórios e centros de pesquisas. Animais podem ser mantidos em
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zoológicos, aquários, fazendas com criação de caça e em programas de criação em cativeiro. Plantas podem ser alojadas em jardins
botânicos, arboretos e bancos de sementes. Não é uma estratégia barata, mas pode auxiliar com educação ambiental, aprofundamentos
de pesquisas que lancem novas estratégias de conservação in situ e repondo exemplares em ambientes de conservação in situ para
reforçar as populações (PRIMACK; RODRIGUES, 2001).

De antemão, ao se discutir sobre conservação, independente do sentido a que se refere, necessita-se pensar em o que será conservado.
Tratando-se de natureza, dos sistemas complexos que a formam, essa manutenção pode ser do todo ou de partes consideradas mais
relevantes ou pertinentes a quem pretende conservar. Assim, podem referir-se aos sistemas de energia, matéria e informação. Cada
sistema tem suas peculiaridades, mas são compostos e imbricados de maneira acoplada um ao outro, sendo influenciados e tendo
influência nos/pelos demais sistemas.

Energia é o sistema de maior importância na discussão sobre dinâmica e conservação presente neste artigo. A energia é passada entre
os componentes para suas respectivas manutenções. Desde as estruturas mais simples às mais complexas, desde os elementos abióticos
aos bióticos dos ecossistemas essa energia permanece fluindo, sendo distribuída entre todos, aumentando ou diminuindo de intensidade
ou variando a tipologia (cinética, química, térmica,...) entre os membros do sistema, mas permanecendo neste. A matéria presente em
cada átomo, molécula é distribuída através dos ciclos de nutrientes (Oxigênio, Nitrogênio, Água, Carbono,...) e das inúmeras cadeias
alimentares possíveis e presentes nos ecossistemas. Nesses mesmos ciclos e cadeias, a energia perpassa e as informações podem ser
transferidas através dos componentes genéticos (genes) que fazem parte de cada indivíduo e que levam a perpetuação de uma espécie
(RICKLEFS, 1996).

Energia, matéria e informação conservam-se em adaptabilidade e mutabilidade. Com isso, pode-se considerar que o que se conserva, o
faz por estados contínuos de mudança, o que vem a indicar a dinâmica que existe nesses sistemas, na natureza, no ambiente de maneira
geral.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, destacamos a pertinência de tais reflexões epistêmicas para os interessados em compreender a articulação existente entre
dinâmica e conservação na constituição do ambiente. Ambas as categorias trabalham concomitantemente influenciando e sendo
influenciada pela outra na conjuntura ambiental.

Ao se articular dinâmica à conservação, o ambiente é estudado pelo prisma da metaestabilidade. Assim, a metaestabilidade refere-se a
um equilíbrio dinâmico desses dois componentes envolvidos. Nessa metaestabilidade, as características ecológicas e paisagísticas se
conservam e neste estado de conservação se modificam em dinâmica constante de cada um de seus componentes que interagem. Dessa
maneira, o ambiente é entendido como um todo que tem como principal característica a conservação de sua capacidade de mudar.
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