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Ecologia e Ecossistemas
Natalia Hanazaki, Dra.
Professora do Departamento de Ecologia e Zoologia da
Universidade Federal de Santa Catarina

1

I N T R O D U Ç ÃO
OBJETIVOS

Este capítulo tem por objetivo estabelecer um
posicionamento teórico da ecologia como ciência,
bem como discutir diferentes formas de abordagem
da ecologia.

1.1

A CIÊNCIA DA ECOLOGIA

Nos dias atuais, o termo “Ecologia” não corresponde a um bloco homogêneo e
compacto de pensamento. Inseridos neste termo podemos encontrar os mais variados
pontos de vista e posições políticas. É fundamental, então, posicionar a Ecologia
dentro do âmbito das Ciências Biológicas.
As raízes da ecologia estão na história natural, que é tão antiga quanto a própria
humanidade. O interesse dos seres humanos pelo ambiente está arraigado desde os
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primeiros tempos da nossa existência. Uma das condições fundamentais para a
sobrevivência da espécie humana desde os seus primórdios foi o conhecimento sobre
o ambiente. Embora tal conhecimento não fosse um estudo acadêmico, ele era útil
para fazer associações entre o clima e as plantas ou sobre os locais de ocorrência dos
animais.
Nas sociedades primitivas, este conhecimento foi fundamental para suprir as
necessidades básicas do ser humano, como por exemplo a alimentação, através da
caça de animais e da coleta de vegetais e, mais adiante, através da agricultura. Se
nossos ancestrais não soubessem como utilizar os recursos do ambiente, certamente
não estaríamos aqui hoje.
À medida que a civilização se tornou complexa, nossas necessidades acompanharam
esta complexidade e também se diversificaram. Se antes necessitávamos recursos
basicamente para a alimentação, hoje precisamos de uma gama muito maior de
recursos naturais. Paralelamente, o nosso entendimento sobre o ambiente também
tornou-se mais complexo.

Ecologia e ambiente são termos que aparecem com freqüência na mídia e em
publicações de divulgação. É inquestionável que grande parte destas discussões da
mídia sobre ecologia e ambiente é gerada pelos efeitos da ação humana sobre os
elementos e processos naturais. Entretanto, alguns autores defendem que a ciência
básica da ecologia não é sinônimo do estudo dos efeitos da humanidade sobre o
ambiente e sobre os outros organismos. Porém, existe um consenso de que para
compreender e evitar estes problemas relacionados à crise ambiental, o estudo dos
princípios ecológicos básicos é de fundamental importância.

1.2

HISTÓRICO

A ciência da ecologia foi bastante influenciada pela tradição dos historiadores
naturais dos séculos XVIII e XIX, como Buffon, Lineu, Darwin, Wallace,
Humboldt, entre muitos outros. Neste mesmo período, surgiram também obras que
tiveram grande impacto na formação da ecologia, como os trabalhos de Malthus
sobre crescimento populacional e demografia. Muito tempo antes, porém, podemos
encontrar obras de natureza claramente ecológica entre os filósofos clássicos da
cultura grega, pois estes compreendiam o ambiente de forma integrada. Entre eles
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podemos citar nomes como Aristóteles e Hipócrates. Aristóteles era um verdadeiro
naturalista, mas foi seu sucessor, Theophrastus, quem começou um estudo
sistemático e formal do ambiente.
Além desta forte influência da história natural, a ecologia se diferencia de outras
ciências que tendem à análise e que tentam circunscrever e dividir seu campo de
trabalho. A ecologia é uma ciência de síntese, de confluência de diferentes
disciplinas. Quatro disciplinas que guardam uma relação direta com a ecologia são a
genética, a evolução, a fisiologia e a etologia (Figura 1.1).

Figura 1.1

Posicionamento esquemático da Ecologia e de quatro disciplinas
relacionadas (modificado a partir de Krebs, 1972).

Devido à influência da história natural, no início do seu desenvolvimento a ecologia
era fundamentalmente descritiva, pormenorizando a descrição e classificação de
diferentes elementos ecológicos de sistemas como a tundra, os desertos, as florestas
tropicais, as savanas, dentre outros.
Este enfoque forneceu o embasamento necessário para entender e explicar, em
termos gerais, a origem e os mecanismos das interações dos organismos entre si e
com o mundo abiótico.
Para a elaboração destas teorias gerais da natureza, os ecólogos procuram construir
modelos da realidade que geram previsões comprováveis. A grande complexidade dos
sistemas ecológicos requer o uso de modelos gráficos e matemáticos, de modo que os
ecólogos geralmente necessitam de quase tanta matemática como de biologia.
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O termo “Ecologia” é atribuído ao biólogo alemão Ernst Haeckel (1834-1919), em
1869. Segundo Haeckel, a ecologia é o estudo científico das interações entre
organismos e seu ambiente orgânico e inorgânico. A palavra é derivada dos termos
gregos Oikos, significando “casa”, ou “lugar onde se vive”, e logos, significando
“estudo”.

Com o desenvolvimento da ciência da ecologia, surgiram outras definições. Em 1927,
Charles Elton definiu a ecologia como a história natural científica. Na década de
1950, Eugene Odum (mais detalhes no quadro da página 5) definiu a ecologia como
o estudo das relações dos organismos ou grupos de organismos com o seu ambiente,
ou a ciência das inter-relações que ligam os organismos vivos ao seu ambiente.

Sob este enfoque, a ecologia compreende o estudo das relações entre os organismos e
a totalidade dos fatores físicos e biológicos que afetam ou são afetados por eles,
buscando compreender como o organismo afeta seu ambiente e com este por sua vez
afeta o organismo.

Uma definição bastante aceita atualmente é de autoria de Charles J. Krebs, que
define a ecologia como o estudo científico das interações que determinam a
distribuição e a abundância dos organismos.
O ambiente de um organismo é composto não apenas pelas plantas e animais com os
quais este interage diretamente ou indiretamente, mas também por processos
puramente físicos e por substâncias inorgânicas. Flutuações diárias de temperatura e
as concentrações de oxigênio e dióxido de carbono também fazem parte do ambiente.

PROCURE SABER
Procure enumerar todos os fatores físicos e biológicos
que atuam sobre o seu organismo.

Facilmente percebemos que o componente biótico do ambiente da maior parte dos
organismos pode ser extremamente complexo. Soma-se à esta grande complexidade o
ambiente físico com múltiplas facetas, e veremos que a ecologia é um campo
extremamente amplo. A amplitude da ecologia, combinada com a sua aplicabilidade
aos problemas ambientes atuais, fazem da mesma um campo fascinante e com
grande potencial de crescimento. Além deste potencial, a ecologia permite a
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possibilidade de integrar perspectivas de cunho estritamente ecológico-biológico a
perspectivas sócio-ambientais para a gestão de recursos naturais.

Eugene P. Odum (1913-2002) é um dos
ecólogos mais influentes do século XX. Em
1953 Odum publicou um livro chamado
“Fundamentos de Ecologia”, que influenciou
diversas gerações de ecólogos.
Antes de Odum, a ecologia tinha sido
estudada basicamente dentro de disciplinas
individuais. Odum defendeu a ecologia como
uma nova ciência integrativa, e ficou
conhecido como o “pai da ecologia de
ecossistemas moderna”.

1.3

NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO

Uma das maneiras de delimitar a ecologia é considerá-la em termos do conceito de
níveis de organização. Na figura 2, os termos gene, célula, tecido, órgão, organismo,
população e comunidade são amplamente utilizados para os principais níveis
bióticos, apresentados num arranjo hierárquico, do menor ao maior.
A ecologia ocupa-se principalmente da parte direita desse espectro apresentado na
figura 1.2, em especial com os três últimos níveis de organização: organismos,
populações e comunidades. Cada nível de organização representado no esquema
depende dos outros níveis. O organismo individual, por exemplo, é constituído por
genes, células, tecidos e órgãos; além disso ele não pode sobreviver sem a sua
população e sem interações com populações de outras espécies que compõem a sua
comunidade biótica. Além disso, todos os níveis de organização dependem de
matéria, energia e de outros componentes abióticos, tais como regime climático,
temperatura e umidade.
A análise dos níveis bióticos em termos de níveis de organização reflete a importância
do pensamento sistêmico na ecologia. Cada nível de organização possui propriedades
emergentes em relação ao nível hierarquicamente inferior. Em outras palavras, cada
nível de organização é mais do que a soma das partes dos níveis anteriores. Por
exemplo, uma população possui características de dinâmica espacial e temporal,
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taxas de natalidade e mortalidade, que não existem no nível de organismos
individuais. Uma comunidade, por sua vez, possui características como diversidade,
interações entre espécies e padrões de sucessão que não fazem sentido quando
analisamos populações isoladamente.

Figura 1.2

1.4

Esquema ilustrando os principais níveis de organização da vida.

ABORDAGENS DA ECOLOGIA

A ecologia pode ser estudada à luz de diversas abordagens. Em geral denomina-se
autoecologia o estudo da ecologia de um organismo individual ou de uma
determinada espécie. O termo sinecologia é usualmente empregado quando o foco
do interesse reside na comunidade ou na população. Um estudo autoecológico, por
exemplo, pode estar interessado em analisar as interações entre o mandacaru (Cereus
jamacaru, Cactaceae) e as espécies a ela associadas, ou mesmo as adaptações desta
espécie de Cactaceae ao clima árido da caatinga. Já um estudo com enfoque
sinecológico estaria interessado em analisar o ecossistema caatinga, onde o
mandacaru é comum.
Seguindo este raciocínio, a ecologia pode ser subdividida em três grandes áreas:
ecologia de indivíduos, de populações e de comunidades. Cada subdivisão possui
enfoques distintos e complementares.
Alguns livros básicos de ecologia optam por subdividir a ecologia segundo o tipo de
ambiente ou habitat. Segundo estas subdivisões, podemos então estudar a ecologia
marinha, a ecologia de água doce, a ecologia de florestas tropicais, a ecologia de
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desertos, entre outras. Estas divisões implicam, muitas vezes, num certo grau de
arbitrariedade, mas são úteis para a apresentação de dados descritivos do ambiente.
O enfoque principal, neste curso, será a ecologia de ecossistemas ou comunidades.
Algumas definições úteis que transcendem a ecologia de ecossistemas são fornecidas
no capítulo 2.
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- A ecologia tem forte influência da história natural e de outras disciplinas
como a genética, a evolução, a fisiologia e a etologia
2.- A ecologia é o estudo das relações dos organismos ou grupos de
organismos com o seu ambiente, ou o estudo científico das interações que
determinam a distribuição e a abundância dos organismos.
3.- A ecologia ocupa-se principalmente dos seguintes níveis de organização:
organismos, populações e comunidades. Cada nível de organização possui
propriedades emergentes em relação ao nível hierarquicamente inferior.
4.- Autoecologia é o estudo da ecologia de um organismo individual ou de uma
determinada espécie; sinecologia é o estudo enfocando a comunidade ou
na população.
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2

AL G U N S C O N C E I T O S E
DEFINIÇÕES EM
ECOLOGIA
OBJETIVOS

Este capítulo tem por objetivo fornecer definições e
conceitos básicos em ecologia. Alguns destes
conceitos e definições serão aprofundados nos
capítulos seguintes, principalmente aqueles que
dizem respeito à comunidades e ecossistemas.

2.1

POPULAÇÃO

As populações são entidades conceituais mais abstratas do que as células ou
organismos, entretanto são reais. Uma população pode ser definida como um
conjunto de indivíduos que compartilham uma determinada área geográfica, com
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uma alta probabilidade de cruzamentos entre si, em comparação com a
probabilidade de cruzamentos com indivíduos de uma outra população. Portanto, o
termo população refere-se a um agrupamento de indivíduos de uma mesma espécie.
Na prática, pode ser muito difícil definir os limites entre populações. Considerando
uma escala de tempo não muito longa, muito provavelmente as populações de cedro
(Cedrela fissilis) do sudeste brasileiro não trocam genes com as populações de cedro da
região sul do país. A probabilidade de que isto ocorra é remota devido à separação
geográfica. Entretanto, é muito mais difícil afirmar que a população de palmitojuçara (Euterpe edulis) de uma área remanescente de mata atlântica no estado de
Santa Catarina não troque genes com as populações de palmito-juçara de uma outra
área remanescente próxima, se não há barreiras geográficas, para esta espécie, entre
estas duas regiões.
As características das populações são geralmente descritas por parâmetros que, com
freqüência, constituem-se de valores como médias, variâncias e taxas. Este
parâmetros são impossíveis de serem definidos para um nível de organização inferior,
como por exemplo indivíduos isoladamente.

2.2

COMUNIDADE

Assim como as populações possuem atributos que transcendem aos dos indivíduos
que as compõem, as comunidades possuem estrutura e propriedades que não são
apresentadas por suas populações componentes isoladamente. Por exemplo, as
comunidades possuem estrutura trófica, fluxo de energia, diversidade de espécies,
processos de sucessão, entre outros componentes e propriedades.
O conceito de comunidade é uma abstração, pois as comunidades raramente
possuem limites bem definidos. Esta dificuldade em delimitar comunidades também
está relacionada ao fato de que as interações entre as populações que compõem uma
comunidade geralmente estendem-se além de limites arbitrários. Por exemplo, as
migrações de aves entre regiões temperadas e tropicais representam ligações entre as
comunidades destas duas áreas.
É bom lembrar que uma comunidade pode ser definida em qualquer tamanho,
escala ou nível, dentro de uma hierarquia de habitats. Em um extremo, padrões
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gerais na distribuição de tipos de comunidades podem der reconhecidos numa escala
global, naquilo que convencionalmente chamamos de biomas. Nesta escala, os
ecólogos usualmente reconhecem o clima como o principal fator que determina os
tipos vegetacionais. A floresta tropical brasileira no litoral atlântico é um exemplo.
Numa escala mais fina, podemos identificar uma comunidade em uma porção mais
localizada da floresta tropical atlântica brasileira, como por exemplo os manguezais
da região litorânea da floresta atlântica, caracterizados pela presença de algumas
espécies de árvores e de um grande número de espécies de animais e
microorganismos. O estudo da comunidade pode ser focado numa escala ainda mais
fina, como por exemplo as características dos invertebrados que habitam o sedimento
do manguezal na zona entre-marés.
Em outras palavras, uma comunidade pode ter seus limites definidos de acordo com
características que signifiquem algo para nós, investigadores humanos. Mas ela
também pode ser definida a partir da perspectiva de um determinado organismo da
comunidade. Por exemplo, para uma lagarta numa árvore a única comunidade que
pode interessar são algumas folhas ou galhos e os predadores e competidores que ela
possa encontrar. A visão de um organismo de uma comunidade na qual ele vive irá
diferir de espécie para espécie.

2.3

ECOSSISTEMA

As definições mais modernas de ecossistema consideram este termo como sinônimo
de comunidade. Inicialmente considerava-se que o ecossistema seria constituído pelo
clima, solo, bactérias, fungos, plantas e animais de qualquer lugar definido. Ou seja,
um ecossistema teria componentes bióticos e abióticos. Por sua vez, os componentes
bióticos de um ecossistema, ou todos os organismos vivos que nele habitam, em
conjunto constituíam uma comunidade ecológica.
Entretanto, em termos ecológicos não faz sentido separar os componentes abióticos
das comunidades essencialmente bióticas. Por este motivo, o estudo das comunidades
pode ser entendido como o estudo dos ecossistemas e vice-versa.
O estudo dos ecossistemas será aprofundado a partir do Capítulo 3.
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REFLITA
Existem ecossistemas
caracterizá-los?.

2.4

urbanos?

O

que

poderia

BIOMAS

Os biomas são geralmente definidos como comunidades maiores de animais e
plantas, características de determinadas regiões geográficas e condicionadas por
condições climáticas ou edáficas amplas.
Por exemplo, a existência de florestas tropicais está em grande parte associada à
regiões de clima tropical, assim como a tundra está restrita à regiões polares e os
bosques de coníferas são predominantes em regiões com clima temperado.

2.5

FATORES LIMITANTES E LIMITES DE
TOLERÂNCIA

Os sucessos ecológicos e suas conseqüências, como o crescimento, a reprodução, a
fotossíntese, e o tamanho da população, estão muitas vezes regulados pela
disponibilidade de poucos fatores ou necessidades pouco abundantes. Este princípio
é conhecido como a “lei do mínimo de Liebig”.
Por exemplo, em climas áridos a produção primária está fortemente correlacionada
com a precipitação, pois nestes ambientes a água é o fator limitante predominante.
Com freqüência, entre os muitos fatores que podem ser limitantes, estão os
nutrientes, a água e a temperatura. Em nível populacional, muitas vezes os fatores
limitantes podem ser o alimento, a abundância de predadores, ou o próprio clima.
Um conceito relacionado à “lei do mínimo” é o “limite de tolerância de Shelford”.
Segundo este conceito, tanto a escassez como a demasia de um determinado fator
podem ser prejudiciais a um organismo.
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Por exemplo, para um lagarto em um ambiente desértico, a temperatura pode ser um
fator limitante. O seu limite de tolerância está restrito a algumas poucas horas do dia,
pois durante a noite e no início da manhã a temperatura do deserto é
demasiadamente baixa, enquanto que na maior parte do dia a temperatura é muito
alta. O lagarto compensa estas variações de temperatura passando as primeiras horas
da manhã em lugares ensolarados e, mais tarde, a maior parte de suas atividades terá
lugar à sombra.
As curvas de rendimento, ou curvas de tolerância, tipicamente têm forma de sino e
são unimodais, nas quais os picos representam as condições ótimas para determinado
processo fisiológico (figura 2.1).
Alguns indivíduos e espécies apresentam curvas de tolerância com picos muito
estreitos, enquanto outras apresentam curvas com picos mais alargados. Estas
últimas são descritas com o prefixo euri- (por exemplo, euritérmicas, que são
tolerantes a uma amplitude maior de temperatura; eurialinas, que são tolerantes a
uma amplitude maior de salinidade), enquanto que as primeiras são descritas com o
prefixo esteno- (por exemplo, estenotérmicas, ou tolerantes a uma amplitude menor
de temperaturas; estenohialinas, ou tolerantes a uma amplitude menor de
salinidade).
Cabe lembrar que estas curvas podem ser alteradas durante a vida de um organismo,
a medida em que variam as condições externas num processo comumente conhecido
por aclimatação.

Figura 2.1

Limites de tolerância para um organismo hipotético, relacionados à
temperatura.

ECOLOGIA E ECOSSISTEMAS

15

ALGUNS CONCEITOS E DEFINIÇÕES EM ECOLOGIA

REFLITA
Como você representaria graficamente a aclimatação de
um morador da região litorânea para uma região de
altitude elevada, em termos de seus limites de tolerância
à concentração de oxigênio atmosférico?.

2.6

HABITAT

O habitat corresponde ao lugar onde um organismo vive, ou onde podemos
encontrá-lo. Em grande parte, o conceito de ambiente se sobrepõe ao conceito de
habitat, ainda que o ambiente seja um conceito mais amplo que pode incluir também
as interações com fatores bióticos e abióticos.
O habitat, por sua vez, geralmente refere-se apenas ao espaço físico e à área de vida
de um determinado organismo ou população.

2.7

NICHO

Alguns ecológos consideram que o estudo dos nichos é tão abrangente que poderia
ser usado como a definição da própria ecologia.
Inicialmente o nicho foi considerado simplesmente como o papel funcional e a
posição de um organismo dentro de sua comunidade. Esta visão levou à conhecida
analogia de que se o habitat representa o endereço, o nicho representa a profissão de
um organismo. Mais tarde, o nicho foi relacionado principalmente às interações com
o alimento e com os competidores de um dado organismo. A concepção mais atual de
nicho considera toda a gama de condições sob as quais o indivíduo (ou população)
vive e se substitui a si mesmo (a).
A definição formal de nicho parte da idéia de considerar os limites de tolerância de
“n” variáveis ambientais, que poderiam ser plotadas num gráfico com “n” eixos,
constituindo um hipervolume de “n” dimensões. A figura 2.2 ilustra este raciocínio,
se considerarmos n=2. Esta definição de nicho n-dimensional é atribuída a G.
Evelyn Hutchinson.
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Hutchinson considerou ainda que o conjunto inteiro de condições ótimas para a
sobrevivência e substituição de um organismo ou população seria o seu nicho
hipotético, ou fundamental. Entretanto, o conjunto real de condições é sempre
menor ou igual a este nicho fundamental, sendo denominado “nicho real”, ou nicho
realizado (figura 2.3).

Figura 2.2

Ilustração esquemática de 2 dimensões do nicho de um organismo
hipotético. A curva tracejada pode representar, por exemplo, a faixa de
temperatura ideal para este organismo. A curva contínua pode
representar o tamanho do alimento consumido por este organismo. A
região hachurada corresponde ao nicho fundamental.

Figura 2.3

Nicho fundamental e nicho realizado. Os círculos da figura da direita
representam as necessidades de vários organismos de uma mesma
comunidade. O nicho realizado corresponde à parte hachurada,
quando consideramos fatores como a competição e o deslocamento
competitivo.
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2.8

INTERAÇÕES ENTRE POPULAÇÕES

Duas ou mais populações podem ou não interagir. Se existe interação entre
populações, esta pode ser neutra, benéfica ou adversa.
Os principais tipos de interações possíveis estão representados na tabela a seguir
(Tabela 2.1), onde os zeros indicam uma interação neutra, os sinais positivos indicam
uma interação benéfica, e os sinais negativos indicam uma interação adversa. Cabe
lembrar que na natureza existem muitas exceções para qualquer categorização.
Muitas interações não podem ser classificadas como totalmente benéficas ou
totalmente adversas.

TIPOS DE INTERAÇÕES ENTRE POPULAÇÕES

Tabela 2.1

INTERAÇÃO

ESPÉCIE A

ESPÉCIE B

Competição

-

-

Neutralismo

0

0

Mutualismo

+

+

Protocooperação

+

+

Simbiose

+

+

Predação

+

-

Parasitismo

+

-

Comensalismo

+

0

Amensalismo

-

0

Resumo dos tipos principais de interações entre populações (Baseado
em Pianka, 1982; Odum, 1972).

Na competição, as duas populações se inibem mutuamente. Não raro, a competição
ocorre porque ambas as populações necessitam de um mesmo recurso que é pouco
abundante.
No neutralismo, embora as populações interajam, nenhuma afeta a outra. É
provável que o verdadeiro neutralismo seja muito raro ou inexistente, já que
provavelmente existem interações indiretas entre todas as populações de uma dada
comunidade.
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As interações duplamente benéficas podem ser os chamados mutualismo,
protocooperação e simbiose. A diferença entre estas interações reside na sua
obrigatoriedade ou não para a sobrevivência de uma ou de ambas as populações.
A protocooperação é uma interação que beneficia a ambas as espécies, mas não é
uma interação indispensável para a sobrevivência de ambas. Por exemplo, os
caranguejos e os celenterados (invertebrados aquáticos como por exemplo as
anêmonas) com freqüência associam-se em interações de protocooperação. As
anêmonas crescem no dorso dos caranguejos, proporcionando-lhes camuflagem e
proteção, em contrapartida são transportados e aproveitam partículas de alimentos
quando os caranguejos capturam suas presas.
O mutualismo é uma interação obrigatória, mas que não precisa envolver uma
associação física próxima. Por exemplo, muitas plantas dependem de animais para
dispersar suas sementes, oferecendo ao animal dispersor uma recompensa na forma
de frutos comestíveis. Outras plantas asseguram a polinização cruzada oferecendo
um recurso (néctar) aos insetos visitantes.
Quando ocorre uma associação física entre dois organismos mutualistas, esta
interação é chamada de simbiose. Um exemplo de simbiose é a interação obrigatória
entre microorganismos digestores de celulose e animais: muitas espécies de cupins
não seriam capazes de digerir a celulose se não tivessem organismos flagelados
especializados dentro do seu trato intestinal. Outro exemplo de simbiose é a
associação íntima entre alguns fungos e algas, que de tão especializada praticamente
formou um outro grupo de organismos: os líquens.
A predação ocorre quando uma população afeta a outra de modo adverso mas se
beneficia desta interação. Geralmente isto ocorre mediante o consumo de uma presa,
em parte ou inteiramente, entretanto, a predação também pode ser benéfica para a
população predada: por exemplo, a ação de um predador pode ser fundamental para
a manutenção da densidade populacional da presa, evitando a sua superpopulação e
a competição intra-específica.
O parasitismo é em essência muito similar à predação, exceto pelo fato de que o
hospedeiro (um membro da população que é afetada deleteriamente) normalmente
não é eliminado complemente, podendo ser explorado durante um certo período de
tempo. Por analogia, a herbivoria pode pertencer a este tipo de interação.
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Quando uma população se beneficia enquanto a outra não recebe nenhum efeito, a
relação é chamada de comensalismo.
Já no amensalismo, uma população é afetada de modo adverso por outra, mas esta
última não é beneficiada nem prejudicada.

PROCURE SABER
Quais são as possíveis interações entre a espécie
humana e as espécies vegetais cultivadas?.
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- Uma população corresponde a um conjunto de indivíduos que compartilham
uma determinada área geográfica, com uma alta probabilidade de
cruzamentos entre si, em comparação com a probabilidade de cruzamentos
com indivíduos de uma outra população.
2.- Uma comunidade compreende um agrupamento de populações e pode ter
seus limites definidos de acordo com características que signifiquem algo
para nós, mas ela também pode ser definida a partir da perspectiva de um
determinado organismo da comunidade.
3.- Ecossistema pode ser considerado como um sinônimo de comunidade,
enfatizando a participação dos componentes abióticos
4.- Biomas são comunidades maiores de animais e plantas, características de
determinadas regiões geográficas e condicionadas por condições climáticas
ou edáficas amplas.
5.- Os sucessos ecológicos podem estar regulados pela disponibilidade de
poucos fatores ou necessidades pouco abundantes, segundo a “lei do
mínimo de Liebig”.
6.- Tanto a escassez como a demasia de um determinado fator podem ser
prejudiciais a um organismo, segundo os “limites de tolerância de Shelford”.
7.- O habitat corresponde ao lugar onde um organismo vive, ou onde podemos
encontrá-lo.
8.- O nicho considera o papel funcional do organismo, incluindo toda a gama
de condições sob as quais o indivíduo (ou população) vive e se substitui a si
mesmo (a).
9.- Diversos tipos de interações entre populações podem ser observadas na
natureza, tanto positivas, como negativas.
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3

ECOLOGIA DE
EC O S S I S TE M AS
OBJETIVOS

Neste capítulo serão discutidos os principais
componentes e funções dos ecossistemas. O
funcionamento dos ecossistemas será detalhado nos
capítulos subseqüentes. Também serão analisados os
grandes ecossistemas brasileiros.

3.1

COMPONENTES E FUNÇÕES DO
ECOSSISTEMA

Sob o ponto de vista funcional, um ecossistema pode ser analisado no âmbito das
seguintes características e processos:
- evolução;
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- homeostase;
- fluxo de energia;
- cadeias ou teias alimentares;
- ciclos biogeoquímicos; e
- padrões de diversidade.
Para fins descritivos, os componentes do ecossistema são:
- substâncias inorgânicas envolvidas nos ciclos de materiais (carbono, nitrogênio,
gás carbônico, água, dentre outras);
- compostos orgânicos que ligam o biótico ao abiótico (proteínas, hidratos de
carbono, lipídeos, dentre outros);
- regime climático incluindo a temperatura, pH e outros fatores físicos;
- produtores, ou organismos autótrofos, como por exemplo as plantas, que são
capazes captar a energia solar através da fotossíntese;
- consumidores, ou organismos heterótrofos, como por exemplo os herbívoros e os
carnívoros, que dependem direta ou indiretamente dos produtores para obter
energia; e
- decompositores, ou organismos microconsumidores ou saprótrofos, como por
exemplo as bactérias e fungos que decompõem a matéria orgânica morta e liberam
nutrientes inorgânicos.

3.2

A LAGOA: UM ECOSSISTEMA MODELO

Uma lagoa é um modelo clássico de ecossistema, popularizado por Odum (1971), um
dos mais influentes ecólogos de ecossistemas. Segundo Odum, não só a lagoa é um
local onde vivem plantas e animais, como as plantas e os animais fazem da lagoa o
que ela é. Apesar de sua complexidade, o ecossistema lagoa pode ser reduzido a
algumas unidades básicas (Figura 3.1).
Neste modelo da lagoa, podemos identificar os seus componentes, bem como
analisar processos e características do ecossistema.
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A lagoa está sujeita a um regime climático, dentro de uma determinada faixa de
temperatura, pH, e sob uma determinada quantidade de precipitação pluviométrica
anual. Também como parte deste regime climático, há a radiação solar, o principal
fator que determina a produtividade primária.
As substâncias abióticas são os compostos orgânicos e inorgânicos que encontram-se
em solução ou, na sua maior parte, armazenados nas partículas do sedimento de
fundo ou nos próprios organismos. Exemplos destas substâncias são a água, o dióxido
de carbono, o oxigênio, o nitrogênio, os aminoácidos, os ácidos húmicos, dentre
outras.
Os organismos produtores, ou autótrofos, são as plantas enraizadas nas margens da
lagoa e as plantas flutuantes (ambas chamadas de macrófitas), bem como o
fitoplâncton. O fitoplâncton é composto principalmente por algas microscópicas, que
estão distribuídas por toda a lagoa até a profundidade que a luz penetra.
Os organismos consumidores, ou heterótrofos, estão representados pelas larvas de
insetos, zooplâncton, organismos de fundo, insetos e peixes, dentre outros. Estes
alimentam-se dos organismos produtores ou de outros consumidores.
Os organismos decompositores, ou saprótrofos, estão representados pelas bactérias
aquáticas, flagelados e fungos, que encontram-se distribuídos por toda a lagoa,
embora sejam especialmente abundantes na interface do sedimento com a água, por
toda a área do fundo da lagoa onde se acumula matéria orgânica morta.
Neste exemplo, a lagoa como um modelo pode ser considerada como um sistema
relativamente fechado. Entretanto, na natureza é raro encontrar sistemas que são de
fato fechados. Além das entradas e saídas de energia (a energia entra na forma de
radiação solar e sai do sistema na forma de calor, em função da respiração e do
metabolismo dos organismos), há entradas e saídas de água e nutrientes, devido à
evaporação e chuvas. Também sob o ponto de vista da biota o sistema não é
completamente fechado. Um pássaro, por exemplo, pode se utilizar dos peixes desta
lagoa ocasionalmente, retirando nutrientes deste local. A saída destes peixes, além de
representar uma redução na quantidade total de nutrientes e energia neste
ecossistema, também pode ter efeitos na estruturação trófica da lagoa e na sua
diversidade.
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Figura 3.1

3.3

Representação da lagoa como um ecossistema modelo (modificado a
partir de Odum, 1971)

ECOSSISTEMAS BRASILEIROS

Os principais ecossistemas ou biomas brasileiros estão representados na Figura 3.2.
As áreas delimitadas na Figura 3.2 correspondem à distribuição original destes
ecossistemas, sem indicar as áreas de ação antrópica. Conseqüentemente, as
dimensões destes ecossistemas não correspondem às suas dimensões atuais.
Em geral a caracterização destes ecossistemas é feita em função do tipo vegetacional
presente. Em cada um deles podemos identificar uma série de adaptações e
características ecológicas peculiares.
- A Floresta Amazônica é a maior floresta tropical úmida do planeta, ocupando
cerca de 6 milhões de km2, dos quais mais da metade está em território brasileiro.
Na maior parte do ano as temperaturas estão em torno de 26o C a 27o C e a
pluviosidade é elevada. A Floresta Amazônica é uma denominação que engloba
diferentes tipos de floresta úmida, tais como a mata de terra firme, a mata de
várzea, a mata de igapó e a campinarana. A mata de terra firme ocupa a maior parte
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da bacia amazônica, onde pode ser encontrada uma grande diversidade de espécies
de animais e plantas.
- A Mata Atlântica é a outra floresta tropical úmida brasileira, que originalmente
localizava-se sobre a longa cadeia de montanhas que ocorre paralela ao oceano
Atlântico, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, concentrando-se
entre os estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Atualmente restam menos de 8% de sua cobertura original. É também um
ecossistema que abriga uma elevada diversidade de espécies, muitas delas
endêmicas.
- Os Pinheirais ou Florestas de araucárias ocorrem na região sul do país e em
pontos isolados da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira. Nestes últimos,
localizados na região sudeste, geralmente ocorrem acima dos 1.600m de altitude.
São formações vegetais caracterizadas pela presença da araucária (Araucária
angustifolia), em áreas com clima permanentemente úmido.
- O Manguezal ou mangue é um tipo de vegetação litorânea que caracteriza um
ecossistema de grande importância ecológica. O manguezal ocorre em áreas de
águas salobras, sofrendo influências da amplitude das marés. A vegetação apresenta
adaptações para tais condições, como as raízes aéreas – ou pneumatóforos --,
através das quais o oxigênio é absorvido. No litoral brasileiro os manguezais
estendem-se desde Santa Catarina até o limite com a Guiana Francesa. As espécies
vegetais que predominam são a Avicennia schaueriana, Rhizophora mangle e
Laguncularia racemosa. Apesar da pequena diversidade vegetal, há uma grande
diversidade de espécies animais que habitam o manguezal ou que dele se utilizam
durante alguma etapa de suas vidas.
- A Caatinga é a vegetação característica de grande parte do interior do Nordeste
brasileiro e da região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Consiste num
mosaico de vegetação xerófita (adaptada à condição de baixa umidade), que perde
suas folhas. É predominantemente composta por plantas lenhosas e por um grande
número de cactos e bromélias. A vegetação rasteira, constiuída por ervas e capins
desenvolve-se apenas durante os curtos períodos chuvosos.
- O Pantanal não é propriamente um pântano, mas sim uma área alagadiça que
corresponde à região de planície aluvional localizada na parte central da América
do Sul, drenada pela bacia do Rio Paraguai. A altitude da planície do pantanal
oscila entre 100 e 200m, e grande parte de sua área é coberta pelas águas no período
das chuvas. O Pantanal é uma região relativamente nova sob o ponto de vista
geológico, dominada por uma mistura complexa de formações vegetais com
características de áreas xerófitas, de áreas de cerrados e elementos amazônicos. Sua
fauna exuberante também possui características de várias comunidades bióticas
vizinhas.
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- Campo é uma designação genérica para uma área coberta por vegetação de baixo
porte, como gramíneas e subarbustos. Esta designação inclui diferentes tipos de
formações vegetais, como por exemplo o campo limpo, encontrado em algumas
regiões do estado de Roraima; os campos de altitude, associados à algumas áreas
serranas, como por exemplo a região do alto do Parque Nacional do Itatiaia, no
estado do Rio de Janeiro; e os campos inundáveis, como é o caso do Banhado do
Taim no Rio Grande do Sul.
- O termo Cerrado é uma denominação genérica para designar áreas com formações
vegetais como os campos cerrados, os cerrados strictu sensu, e o cerradão. São
formações vegetais com características de savanas. A estrutura da vegetação destas
áreas é caracterizada por um estrato arbóreo, com árvores geralmente tortuosas, de
pequeno a médio porte com cascas espessas, e um estrato formado por gramíneas e
pequenos arbustos. Apesar da aparência árida do cerrado, esta não está relacionada
à condições climáticas secas.

Figura 3.2
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Principais ecossistemas brasileiros (modificado a partir de Rizzini et al.
1991).
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PROCURE SABER
Qual o ecossistema original de sua região?.
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1.- Evolução, homeostase, fluxo de energia, cadeias ou teias alimentares, ciclos
biogeoquímicos e padrões de diversidade são características e processos dos
ecossistemas.
2.- Descritivamente, os componentes do ecossistema são as substâncias
inorgânicas, os compostos orgânicos, o regime climático, e os organismos
produtores, consumidores e decompositores.
3.- Os principais ecossistemas ou biomas brasileiros são a Floresta Amazônica,
a Mata Atlântica, os Pinheirais, o Manguezal ou mangue, a Caatinga, o
Pantanal, os Campos e os Cerrados.
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4

EVOLUÇÃO
OBJETIVOS

O objetivo deste capítulo é esclarecer o
conceito de evolução, que é um conceito
básico em ciências biológicas e fundamental
para compreender a ecologia.

4.1

UM CONCEITO UNIFICADOR

A evolução é o conceito central e unificador da biologia. Entretanto, como todos os
conceitos importantes, a evolução gera controvérsias. Seus princípios às vezes são
mal interpretados. Por exemplo, evolução é muitas vezes compreendida como
sinônimo de progresso, o que não é correto.
Em seu sentido mais amplo, evolução corresponde simplesmente à mudança.
Evolução biológica é a mudança nas propriedades das populações dos organismos,
que transcendem o período de vida de um único indivíduo.
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O desenvolvimento de um único indivíduo desde seu nascimento até a morte, assim
como todas as mudanças pelas quais ele passa, não são considerados como evolução.
Organismos individuais não evoluem. As mudanças evolutivas acontecem no nível
populacional, e são herdáveis via material genético, de uma geração para outra.
O principal autor associado à evolução é Charles Darwin que sugeriu a hipótese da
evolução por seleção natural. Antes da teoria de seleção natural de Darwin,
acreditava-se que os caracteres adquiridos seriam herdados, conforme postulou
Lamarck.
Lamarck é injustamente lembrado como alguém que estava errado. Apesar das suas
idéias sobre a herança de caracteres adquiridos terem sido rejeitadas, ele foi o
primeiro cientista que destemidamente advogou a evolução. Após Lamarck, Darwin
estendeu aos seres vivos e à própria espécie humana a idéia de que a mutabilidade, e
não a estase, é a ordem natural.
Charles Darwin (1809-1882) é mundialmente
conhecido por sua obra “A Origem das espécies”,
fruto de suas observações como naturalista de
bordo do navio H. M. S. Beagle. Darwin demorou
mais de vinte anos para publicar seu primeiro
manuscrito sobre a seleção natural.
Contemporâneo a Darwin, um jovem naturalista
chamado Alfred Russel Wallace (1823-1913),
concebeu, independentemente, a idéia de seleção
natural. Wallace baseou-se em observações e
coletas de espécies na Malásia e na América do Sul.

Um nome nem sempre lembrado quando o assunto é evolução é o de Fritz Müller
(1822-1897). Nascido na Alemanha, Fritz Müller viveu grande parte da sua vida no
Brasil, mais especificamente entre Blumenau e Florianópolis (na época conhecida
como Desterro). Através de suas observações naturalísticas minuciosas, Fritz Müller
representou uma enorme contribuição ao início do Darwinismo, tendo trocado
correspondências frequentes com o próprio Darwin e com outros grandes nomes
das ciências naturais de sua época, como Ernst Haeckel. Dois pequenos exemplos
de sua contribuição para a biologia são a descoberta dos "corpúsculos müllerianos",
pequenas estruturas em folhas de Cecropia (embaúbas) usadas por formigas Azteca
mutualistas que protegem estas árvores; e o "mimetismo mülleriano", segundo o
qual insetos não palatáveis podem estar "imitando" o padrão de coloração de outros
insetos não palatáveis, reforçando a associação do padrão à um sinal de nãocomestível para os seus predadores. As contribuições de Friz Müller incluem também
estudos sobre crustáceos, anelídeos, cnidários, protocordados e sobre botânica.
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4.2

EVOLUÇÃO E SELEÇÃO NATURAL

Atualmente, a ecologia possui poucas “leis” consistentes e unificadoras. O único
conceito que mais se aproxima desta condição dentro da ecologia (bem como dentro
de toda a biologia) é a seleção natural.
Apesar de não ser um conceito difícil, com freqüência a seleção natural é entendida
erroneamente. Um dos principais equívocos é a concepção da seleção natural como
sinônimo de evolução. A evolução refere-se à mudanças temporais de qualquer tipo,
enquanto que a seleção natural explica uma maneira em particular em que estas
mudanças acontecem. Outros mecanismos de evolução além da seleção natural
incluem o fluxo gênico, mutações e deriva genética.
Outra concepção errônea é a de que a seleção natural ocorre principalmente
mediante diferenças entre os índices de mortalidade dos organismos, ou mortalidade
diferencial. Entretanto, sempre que um organismo deixa mais descendentes com
êxito do que outro, com o tempo seus genes irão dominar o conjunto gênico daquela
população. Conseqüentemente, em última análise, a seleção natural opera somente
em função do êxito reprodutivo diferencial.
A seleção natural só pode ocorrer se existirem as seguintes condições:
- variabilidade entre os indivíduos: os indivíduos dever ter características que os
diferenciem;
- estas características devem estar relacionadas à aptidão do indivíduo, implicando
em maior ou menor êxito reprodutivo;
- estas características devem ser independentes das condições ambientais, ou seja,
devem ser herdadas geneticamente.
Desta forma alguns indivíduos com características mais adaptadas à uma
determinada situação devem deixar mais descendentes do que outros indivíduos que
não tenham esta característica. Aqueles indivíduos com maior êxito reprodutivo
deixarão mais descendentes, possibilitando a perpetuação de seus genes na
população.
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1.- A evolução é o conceito central e unificador da biologia
2.- evolução corresponde simplesmente à mudança
3.- Evolução biológica é a mudança nas propriedades das populações dos
organismos, que transcendem o período de vida de um único indivíduo
4.- A seleção natural é um dos mecanismos de evolução, além do fluxo gênico,
mutações e deriva genética
5.- A seleção natural opera em função do êxito reprodutivo diferencial e só
pode ocorrer se existir variabilidade entre os indivíduos, êxito reprodutivo
diferencial e características herdadas geneticamente
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5

HOM E OSTASE E
ESTABILIDADE
OBJETIVOS

Conhecer os atributos dos sistemas naturais como a
homeostase e a estabilidade é o objetivo deste
capítulo. Ao final, é discutido o conceito de
capacidade suporte, baseado em modelos da
ecologia de populações.

5.1

HOMEOSTASIA DO ECOSSISTEMA

O termo homeostase deriva dos radicais homeo, que significa igual, e stasis, que
significa estado. Este termo é geralmente utilizado para traduzir a tendência que os
sistemas biológicos têm para resistir à alterações e permanecer em estado de
equilíbrio.
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A homeostase é um princípio fundamental da fisiologia. Corresponde à manutenção
de um estado interno relativamente estável numa gama muito ampla de condições
ambientais externas. A homeostase diz respeito não apenas às condições fisiológicas,
mas também a respostas adequadas de comportamento.
Em outras palavras, a homeostase refere-se à capacidade de auto-regulação.

REFLITA
Reflita sobre as condições homeostáticas que permitem a
manutenção da temperatura corpórea humana em torno
dos 36o C.

Os ecossistemas, assim como as populações e os organismos que as compõem,
possuem a propriedade de auto-manutenção e de auto-regulação. É importante
analisar estas propriedades, pois o ser humano tende, de forma crescente, a romper
estes controles naturais ou, ainda, tenta substituir os mecanismos naturais por outros
artificiais.
A homeostasia em nível de organismo é um conceito bem conhecido e fundamentado
pelos fisiólogos. Por exemplo, possuímos uma série de respostas fisiológicas que
resultam na manutenção da temperatura corpórea em torno dos 36 o C.
O equilíbrio entre os organismos e o seu ambiente também pode se manter por
fatores que resistam à alteração do sistema como um todo. Por exemplo, algumas
populações são reguladas pela sua densidade, seja através da redução ou aumento no
ritmo da reprodução, ou seja pela competição entre os indivíduos desta população
por algum recurso limitado. Outras populações podem ser controladas por fatores
externos, como predadores. De maneira bastante simplificada, dentro de uma
comunidade, uma população de predadores pode regular o tamanho de uma
população de presas e vice-versa (figura 5.1).
Entretanto, a redução da população de presas pode acarretar uma redução na
população de predadores, que não mais encontrarão alimento em abundância.
Reduzindo a população de predadores, a população de presas pode aumentar, e o
sistema pode retornar a uma situação próxima ao equilíbrio inicial.
Em muitas situações, os mecanismos de controle homeostático desenvolveram-se
após um longo histórico evolutivo entre os fatores envolvidos neste mecanismo.
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Figura 5.1

5.2

Interação dos sistemas de retroalimentação positiva “+” e negativa “-“
num sistema predador-presa. O crescimento na população de
predadores reduz a população de presas. O crescimento da população
de presas aumenta a população de predadores.

ESTABILIDADE

Se a homeostase relaciona-se com a tendência de um sistema biológico permanecer
em estado de equilíbrio, é necessário compreender alguns conceitos como equilíbrio
e estabilidade biológica (figura 5.2).
Diferenciar resiliência de resistência é a primeira distinção que pode ser feita entre
componentes da estabilidade. Resiliência corresponde à velocidade na qual uma
comunidade retorna ao seu estado inicial após uma perturbação que a deslocou deste
estado. Resistência descreve a capacidade de uma comunidade em evitar o
deslocamento. Na Figura 5.2 uma situação de maior resistência é ilustrada pelo
objeto triangular, com base plana. Uma situação de menor resistência é ilustrada pela
esfera, que é facilmente deslocada de sua posição original. Na mesma figura, a
posição mais resiliente da esfera (representada pelo círculo tracejado) é aquela na
qual ela retorna mais rapidamente à condição estável anterior ao seu deslocamento.
Quando falamos em estabilidade, podemos também estar fazendo referência a uma
escala local ou uma escala global. A estabilidade de uma comunidade irá depender da
magnitude da perturbação, e pode diferir em escalas globais e locais. Na Figura 5.2,
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são ilustradas várias situações com maior ou menor estabilidade local e global.
Supondo que em cada situação um pequeno deslocamento da esfera representa uma
perturbação, é possível prever o comportamento da esfera. Em alguns casos, a esfera
tende a retornar à sua posição inicial, em outros, ela tende a se distanciar da sua
posição inicial.
O que ocorre com freqüência é que as comunidades naturais não são estáticas,
embora muitas vezes sejam estáveis. Seu equilíbrio é dinâmico; pequenas alterações
nas condições ambientais podem não afetar este equilíbrio. Alterações maiores
podem deslocar o equilíbrio da comunidade, entretanto, dependendo da magnitude
do deslocamento, a situação de estabilidade pode não ser encontrada novamente.
Em ecologia há uma discussão sobre os fatores que aumentam ou reduzem a
estabilidade. Em geral estes estariam associados à produtividade primária, à
complexidade das relações tróficas e à diversidade de espécies. Entretanto, não há
uma tendência única que associe estas várias características de uma comunidade. Em
alguns casos, a maior estabilidade está positivamente relacionada com a maior
diversidade ou com a maior produtividade primária, mas isto não é uma regra geral.

Figura 5.2
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Vários aspectos da estabilidade. Veja texto para maiores detalhes
(modificado a partir de Begon et al., 1996).
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5.3

CAPACIDADE SUPORTE

Outro conceito que é frequentemente associado à idéia de equilíbrio e estabilidade é
a capacidade suporte. O conceito de capacidade suporte vem da ecologia de
populações, e é definido como a densidade populacional que representa um
equilíbrio estável, porém com pequenas flutuações - em outras palavras, estável mas
não estático. É medido por um parâmetro representado pela letra K, e representa o
tamanho de uma população que os recursos do ambiente podem manter sem a
tendência de aumentar ou diminuir.
Este parâmetro K é oriundo das equações de dinâmica de populações. As duas
equações básicas de crescimento populacional são a equação de crescimento
exponencial e a equação de crescimento logístico.
A equação de crescimento exponencial descreve o crescimento populacional através
da equação diferencial simples

dN/dt = rN
onde r é a taxa intrínseca de crescimento natural, que expressa a diferença entre
a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma dada população;
N é o tamanho inicial da população e
t é o tempo.
De acordo com a equação de crescimento exponencial, as populações naturais
crescem exponencialmente, como exemplificado na Figura 5.3, item "a".
Entretanto, sabe-se que na natureza há fatores que limitam o crescimento
populacional. As populações não crescem exponencialmente, salvo raras exceções,
tais como um intervalo de tempo em que se acompanha o crescimento populacional
de bactérias em laboratório. O tamanho (ou densidade) populacional aumenta até
alcançar um limite máximo, relativamente estável, que é conhecido como capacidade
de carga ou capacidade suporte, medido pelo fator K:

dN/dt = rN (k-N)/K
Esta equação é conhecida como equação de crescimento logístico, e está representada
pela Figura 5.3, item "b".

ECOLOGIA E ECOSSISTEMAS

45

HOMEOSTASE E ESTABILIDADE

Figura 5.3

Curvas de crescimento exponencial e logístico.

Entretanto, estas equações aplicam-se para situações bastante simplificadas, onde a
competição interespecífica e a dependência da densidade populacional são os fatores
preponderantes. Para populações naturais, há flutuações populacionais
imprevisíveis, pois os indivíduos são afetados por muitos outros fatores além das
interações entre espécies. No mundo real, o parâmetro K deve corresponder muito
mais a uma faixa de valores do que a um único valor numérico.
Apesar destas limitações para a aplicação prática do conceito de capacidade suporte, a
sua essência foi absorvida pelas discussões sobre sustentabilidade ambiental.
Algumas definições de sustentabilidade ambiental, crescimento sustentável e
desenvolvimento sustentável preconizam que o desenvolvimento sustentável é
aquele em que a melhora na qualidade de vida humana não compromete a
capacidade suporte dos ecossistemas.
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A

DESTACAR

1.- Homeostase refere-se à capacidade de auto-regulação
2.- Homeostase relaciona-se com a tendência de um sistema biológico
permanecer em estado de equilíbrio
3.- Entre os vários componentes da estabilidade biológica há a resistência, a
resiliência, a estabilidade local e a estabilidade global
4.- As comunidades naturais não são estáticas, embora muitas vezes sejam
estáveis
5.- O conceito de capacidade suporte é definido
populacional que representa um equilíbrio estável

como

a

densidade

6.- Algumas definições de sustentabilidade ambiental, crescimento sustentável
e desenvolvimento sustentável preconizam que o desenvolvimento
sustentável é aquele em que a melhora na qualidade de vida humana não
compromete a capacidade suporte dos ecossistemas.
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6

ESTRUTURA TRÓFICA,
FLUXO DE ENERGIA E
CICLO DE NUTRIENTES
OBJETIVOS

Compreender os caminhos da energia e dos
nutrientes dentro dos ecossistemas são os pontos
centrais deste capítulo.

6.1

NÍVEIS TRÓFICOS

Os componentes bióticos dos ecossistemas podem ser categorizados em diferentes
níveis tróficos.
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O primeiro nível trófico é representado pelos produtores primários ou autótrofos.
Como seu próprio nome revela, os autótrofos são os organismos capazes de produzir
o seu próprio alimento. Na sua grande maioria, correspondem às plantas, que
utilizam a energia solar para produzir substâncias químicas ricas em energia, através
da fotossíntese.
Portanto, os produtores primários constituem uma parte essencial da comunidade, já
que todos os demais organismos dependem direta ou indiretamente deles para obter
energia. Os organismos que não são produtores primários são chamados de
heterótrofos, e incluem os consumidores e os decompositores.
Os herbívoros, ou consumidores primários, constituem o segundo nível trófico. Já os
carnívoros que se alimentam de consumidores primários constituem o terceiro nível
trófico, sendo também chamados de consumidores secundários. Os carnívoros que se
alimentam de consumidores secundários constituem o quarto nível trófico e são
chamados de consumidores terciários, e assim sucessivamente.
Porém, muitos animais onívoros alimentam-se de vegetais e animais e portanto
predam em níveis tróficos distintos, simultaneamente. Muitas vezes é impossível
considerá-los como pertencentes de um nível trófico concreto. Uma solução é
atribuir a estes organismos uma representação parcial em diferentes níveis tróficos,
em proporção à composição de sua dieta.
Um componente essencial de qualquer ecossistema são os organismos
decompositores, ou redutores, que operam devolvendo materiais ao conjunto de
nutrientes, disponibilizando-os novamente para a teia alimentar.
É importante ressaltar que a matéria pode circular de modo contínuo entre diferentes
compartimentos do ecossistema, entretanto, a energia só pode ser usada uma única
vez. Por isso, todos os ecossistemas dependem de um fluxo contínuo de energia.

6.2

ENERGIA E TERMODINÂMICA

Tal como em qualquer sistema sujeito às leis da física, o comportamento da energia
nos sistemas naturais está regido pelas leis da termodinâmica. A primeira lei da
termodinâmica afirma que a energia se conserva, podendo ser transformada de um
tipo em outro, mas não podendo ser criada ou destruída.
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De acordo com a segunda lei da termodinâmica, a entropia do universo sempre
tende a aumentar. Nenhum processo de transformação espontânea de energia é 100%
perfeito, isto é, sempre ocorre a perda de uma parcela de energia para uma forma
menos organizada (calor).
Algumas vezes a vida tem sido qualificada como de “entropia inversa”, dado que os
organismos mantém estados complexos e organizados de energia em comparação
com os seus arredores. Apesar disso, os organismos também obedecem ao segundo
princípio da termodinâmica, assim como qualquer outro sistema formado por
matéria e energia.
Todos os organismos devem trabalhar continuamente para construir e manter a
energia e a matéria de forma organizada, e para isto precisam de energia. Sem um
fluxo contínuo de entrada de energia um organismo não pode sobreviver por muito
tempo.

6.3

FOTOSSÍNTESE E QUIMIOSSÍNTESE

na qual C6H12O6 é uma molécula de glicose rica em energia.
A fotossíntese consiste em, basicamente, transformar moléculas de dióxido de
caborno e água em moléculas orgânicas mais complexas (glicose), água e oxigênio,
na presença de clorofila e luz solar. Este processo resulta no armazenamento de
energia solar em energia química, que ficará disponível para os outros níveis tróficos.
Assim, a fonte primordial de toda a energia dos ecossistemas é o sol. Entretanto,
menos de 1% da radiação solar que incide sobre o planeta é efetivamente utilizada
pelos organismos vivos, sendo captada pelos organismos fotossintetizantes e
armazenada como energia química. Um outro grupo de organismos que
ocasionalmente
é
considerado
como produtores
são
as
bactérias
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quimiossintetizantes, ou quimioautótrofas. Estes organismos ocupam uma posição
intermediária entre os autótrofos e os heterótrofos.
As bactérias quimiossintetizantes em geral vivem no solo, e podem armazenar
energia sem utilizar a energia da radiação solar. Elas obtêm sua energia a partir da
oxidação química de compostos inorgânicos simples. Por exemplo, oxidando
amoníaco em nitrito, nitrito em nitrato, sulfureto em enxofre. Estas bactérias podem
desenvolver-se na ausência de luz, mas a maioria necessita de oxigênio.
Em comparação com a fotossíntese, a quimiossíntese é responsável por uma fração
muito pequena do armazenamento de energia na forma de moléculas de carbono
mais complexas. Porém, este processo é fundamental no ciclo do nitrogênio,
transformando compostos nitrogenados não assimiláveis pelas plantas para
compostos nitrogenados assimiláveis.

PROCURE SABER
É comum encontrarmos a afirmação que “as plantas
verdes realizam fotossíntese”. As plantas que não são
verdes também podem realizar fotossíntese?.

6.4

PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA

A produtividade primária corresponde à energia solar armazenada pela atividade
fotossintética ou quimiossintética de organismos produtores na forma de substâncias
orgânicas passíveis de utilização por outros organismos não produtores.
No meio terrestre, a produtividade primária global líquida é estimada em torno de
110 a 120 x 109 toneladas de peso seco por ano. No mar, a produtividade primária
líquida deve estar entre 50 a 60 x 109 toneladas por ano. Podemos perceber que,
embora os oceanos cubram dois terços da superfície terrestre, eles são responsáveis
por apenas um terço de toda a produtividade primária global.
É importante ressaltar que a distribuição da produtividade primária não é
homogênea. Ela depende principalmente da radiação solar. De maneira geral, as
zonas tropicais são as regiões onde ocorrem as maiores taxas de produtividade
primária. Entretanto, existem outros fatores que limitam a produtividade primária,
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como a água, nutrientes e temperaturas adequadas. Muitas áreas continentais
recebem radiação solar abundante, mas carecem de água (como por exemplo muitas
regiões desérticas). Com exceção das zonas de ressurgência, a maior parte das áreas
oceânicas é deficiente em nutrientes minerais.
A produtividade secundária pode ser definida como a taxa de produção de biomassa
nova por organismos heterótrofos. Os heterótrofos dependem dos autótrofos direta
ou indiretamente para o seu suprimento de matéria e energia. Em outras palavras, a
produtividade secundária depende da produtividade primária.
Grandes investimentos estão sendo feitos para desenvolver modelos globais de
vegetação que possam fazer previsões sobre a produtividade primária. Ao incorporar
os fatores que limitam a produtividade primária líquida, estes modelos podem
acessar os efeitos das mudanças climáticas globais. Algumas das alterações associadas
às mudanças climáticas são o aumento da temperatura, o aumento da precipitação e
o aumento da concentração de gás carbônico. Todos estes fatores podem alterar a
produção primária terrestre. De maneira bastante generalista, se a produção primária
tende a aumentar, então as florestas possuem um importante papel na absorção do
gás carbônico atmosférico excedente.

PROCURE SABER
Como a produtividade primária está relacionada com a
latitude? A sua região está localizada em qual latitude?.

6.5

CICLO DE NUTRIENTES

Devido à sua natureza, a energia que entra num ecossistema não pode ser reciclada.
Ela é disponibilizada como radiação solar, fixada pela fotossíntese, passada para os
outros níveis tróficos e dissipada na forma de calor. Por outro lado, os nutrientes
químicos que compõem a biomassa, apenas mudam a forma de suas moléculas, e
podem ser usados novamente e repetidamente reciclados.
A Figura 6.1 esquematiza a relação entre fluxo de energia e ciclo de materiais em um
ecossistema. Perceba o papel fundamental dos decompositores na ciclagem de
nutrientes. Note também que nem todos os nutrientes liberados na decomposição são
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necessariamente usados novamente pelos autótrofos. A ciclagem de nutrientes nunca
é perfeita: parte dos nutrientes pode ser carreada para fora do sistema com a chuva e
parte pode ser perdida para a atmosfera, como é o caso do nitrogênio e do enxofre
que possuem fases gasosas. Também existe a possibilidade de novas entradas de
nutrientes, seja a partir de minerais dissolvidos na chuva ou derivados da rocha
matriz.

Figura 6.1

6.6

Relações entre o fluxo de energia (setas cinzentas) e ciclagem de
nutrientes. Os nutrientes na forma de matéria orgânica estão
representados pelas setas pretas e os nutrientes na forma inorgânica
estão representados pela seta de cor cinza-claro.

PIRÂMIDES DE ENERGIA, DE NÚMEROS E
DE BIOMASSA

Um mecanismo de expressar a estrutura de uma comunidade são as pirâmides, como
as pirâmides de energia, de números ou de biomassa.
Uma pirâmide de energia consiste em representar graficamente as taxas de fluxo
energético entre vários níveis tróficos (Figura 6.2 A). O fluxo de energia através de
cada nível trófico sempre deve diminuir conforme o nível trófico aumenta. Portanto,
a pirâmide de energia nunca pode estar invertida.
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Por vários motivos, a taxa de fluxo de energia através de um dado nível trófico
diminui conforme aumenta o nível trófico. Analisando as pirâmides de energia,
percebemos que a produtividade dos herbívoros é invariavelmente menor do que a
produtividade das plantas das quais estes se alimentam. Isto acontece porque as
transferências de energia nunca são 100 % eficientes, então nem toda a energia
contida numa presa será disponível para um predador. Parte desta energia é perdida
na conversão dos tecidos da presa em tecidos do predador.
Parte da energia da presa não é sequer assimilada pelo predador, que corresponde ao
material não digerível que será disponibilizado para os decompositores. A eficiência
da transferência de energia entre níveis tróficos também é reduzida devido a táticas
de fuga da presa, ou de defesas químicas das plantas, cada organismo de cada nível
trófico consome boa parte de sua energia disponível em suas próprias atividades
metabólicas, reduzindo a quantidade de energia disponível para os níveis tróficos
superiores. Grande parte da energia de um sistema é simplesmente dissipada na
forma de calor.
Este comportamento da energia determina muitas das propriedades de um
ecossistema, tais como o numero total de níveis tróficos e a proporção de predadores e
de presas. Calcula-se que apenas uma fração correspondente a 10 a 20 % da energia
existente em qualquer nível trófico estará disponível para o nível trófico
imediatamente superior.
Um resultado desta rápida redução na disponibilidade de energia é que os animais
dos níveis tróficos mais altos são em geral muito mais raros do aqueles de níveis
tróficos inferiores. Além disso, a diminuição da energia disponível impõe um limite
máximo para o número de níveis tróficos possíveis, que geralmente é de no máximo
cinco ou seis níveis tróficos.
Outras representações de pirâmides ecológicas são a pirâmide de número de
indivíduos (Figura 6.2 B e C) e a pirâmide de biomassa (Figura 6.2 D e E).
A pirâmide de número de indivíduos é composta pelo conjunto das densidades de
indivíduos de cada nível trófico. Já a pirâmide de biomassa representa a quantidade
de biomassa por metro quadrado ou por metro cúbico em cada nível trófico.
As unidades usuais das pirâmides de energia são calorias/m2/ano (Figura 6.2 A),
enquanto que as pirâmides de número de indivíduos são expressas por número/m2 e
as de biomassa gramas de peso seco/m2 ou m3. Perceba que as pirâmides de número e
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de biomassa representam medidas instantâneas, e não taxas, pois não apresentam
uma dimensão temporal. Por isto, elas podem aparecer invertidas e portanto podem
apresentar as densidades e/ou biomassa mais baixas nos níveis tróficos inferiores.
Uma pirâmide invertida de número ocorre, por exemplo, quando uma única árvore
suporta um número muito maior de insetos fitófagos. Uma pirâmide invertida de
biomassa pode ser observada quando uma biomassa pequena de presas com alta taxa
de renovação suporta uma biomassa maior de predadores com taxa de renovação
mais lenta. este tipo de pirâmide é comumente encontrada em ecossistemas
aquáticos, nos quais os produtores primários (fitoplâncton) são pequenos e se
dividem com rapidez, enquanto os consumidores primários (zooplâncton) são
maiores e de vida mais longa (Figura 6.2 D).

Figura 6.2

A) Pirâmide de energia para Silver Springs, Florida, em kcal/m2/ano; B)
Pirâmide de números para uma pradaria, em número de indivíduos
para 0,1 hectare; C) Pirâmide de números hipotética para uma floresta
temperada, em número de indivíduos para 0,1 hectare; D) Pirâmide de
biomassa para o Canal da Mancha, em peso seco por m2; E) Pirâmide
de biomassa para floresta tropical, em peso seco por m2 (modificado a
partir de Odum, 1971).
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6.7

CADEIAS E TEIAS ALIMENTARES

Qualquer comunidade pode ser representada por uma teia alimentar. A teia
alimentar é simplesmente um diagrama de todas as relações tróficas existentes entre
as espécies componentes da comunidade.
Uma teia alimentar geralmente é composta por muitas cadeias alimentares, cada
uma das quais representando uma única via da teia alimentar.
As teias alimentares descrevem relações funcionais entre as espécies de uma
comunidade, enfatizando as conexões entre as populações. A análise das teias
alimentares é útil, por exemplo, quando reconhecemos que nem todos os produtores
são consumidos por todos os herbívoros da comunidade.
A Figura 6.3 apresenta uma teia alimentar hipotética e simplificada, bem como as
relações tróficas existentes entre as espécies que compõem esta comunidade. Esta
comunidade é composta por quatro espécies de plantas, oito espécies de insetos e
quatro espécies de aves. As plantas correspondem ao primeiro nível trófico. Cinco
espécies de insetos são herbívoras, correspondendo ao segundo nível trófico, junto
com uma espécie de pássaro que se alimenta de grãos, sendo, portanto, herbívora. O
terceiro nível trófico é constituído por três espécies de insetos que se alimentam dos
insetos herbívoros. No quarto nível trófico há dois pássaros insetívoros, e no quinto
nível trófico há uma ave de rapina, que é um predador de topo. Nem sempre uma
espécie preda num único nível trófico. Os pássaros insetívoros, por exemplo,
alimentam-se tanto de insetos do terceiro nível trófico como de insetos do segundo
nível trófico.
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Figura 6.3

Teia alimentar hipotética.

A análise de teias alimentares pode mostrar particularidades nas relações funcionais
entre as espécies. Na Figura 6.3, embora os Insetos carnívoros 1 e 2 estejam no
mesmo nível trófico, o primeiro depende de apenas uma espécie para a sua
alimentação, enquanto que o segundo possui hábitos mais generalistas. Perturbações
ambientais que causem alterações na abundância da espécie de Inseto herbívoro 1
surtirão efeitos diferentes sobre estas duas espécies de Insetos carnívoros.

REFLITA
Procure esquematizar como é a teia alimentar na qual
você se situa.
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- Os componentes bióticos dos ecossistemas podem ser categorizados em
diferentes níveis tróficos
2.- O primeiro nível trófico é representado pelos produtores primários ou
autótrofos
3.- Os organismos que não são produtores primários são chamados de
heterótrofos
4.- Os herbívoros, ou consumidores primários, constituem o segundo nível
trófico
5.- Os carnívoros que se alimentam de consumidores primários constituem o
terceiro nível trófico
6.- Os carnívoros que se alimentam de consumidores secundários constituem o
quarto nível trófico, e assim sucessivamente
7.- Um componente essencial de qualquer ecossistema são os organismos
decompositores, que disponibilizam os materiais novamente para a teia
alimentar
8.- O comportamento da energia nos sistemas naturais está regido pelas leis da
termodinâmica. Os organismos mantém estados complexos e organizados
de energia em comparação com os seus arredores
9.- Sem um fluxo contínuo de entrada de energia um organismo não pode
sobreviver por muito tempo
10.- A fotossíntese é o processo fundamental do qual depende a grande maioria
dos organismos vivos para captar energia
11.- A fotossíntese consiste em transformar moléculas de dióxido de caborno e
água em moléculas orgânicas mais complexas (glicose), água e oxigênio, na
presença de clorofila e luz solar
12.- A produtividade primária corresponde à energia solar armazenada pela
atividade fotossintética ou quimiossintética
13.- A produtividade secundária pode ser definida como a taxa de produção de
biomassa nova por organismos heterótrofos
14.- A ciclagem de nutrientes nunca é perfeita: parte dos nutrientes pode ser
carreada para fora do sistema com a chuva e parte pode ser perdida para a
atmosfera
15.- Uma pirâmide de energia consiste em representar graficamente as taxas de
fluxo energético entre vários níveis tróficos
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16.- O fluxo de energia através de cada nível trófico sempre deve diminuir
conforme o nível trófico aumenta
17.- A pirâmide de número de indivíduos é composta pelo conjunto das
densidades de indivíduos de cada nível trófico e a pirâmide de biomassa
representa a quantidade de biomassa por metro quadrado ou por metro
cúbico em cada nível trófico
18.- A teia alimentar é um diagrama de todas as relações tróficas existentes
entre as espécies componentes da comunidade.
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7

CICLOS
BI O G E O Q U Í M I C O S
OBJETIVOS

O objetivo deste capítulo é analisar os principais
ciclos biogeoquímicos globais e os efeitos da ação
humana sobre estes ciclos.

7.1

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS GLOBAIS

Na natureza, os nutrientes são movimentados ao longo de vastas distâncias, que
transcendem o seu movimentos dentro das teias alimentares. Esta escala mais ampla
de análise permite analisar os movimentos dos elementos químicos além dos limites
locais ou de fronteiras políticas. A análise dos ciclos biogeoquímicos é bastante útil
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para compreensão de processos tais como o acúmulo de alguns poluentes e as
mudanças climáticas globais.
O ser humano têm a característica única de utilizar quase todos os elementos
existentes, seja para o seu metabolismo ou para as necessidades de nossa cultura
complexa. A ação humana sobre os ciclos biogeoquímicos resultou numa aceleração
no movimento de muitos materiais, fazendo com que muitos processos cíclicos
tendem a se tornar acíclicos. O objetivo da conservação dos recursos naturais, sob
este ponto de vista, é reduzir o impacto humano sobre os ciclos biogeoquímicos.

7.2

RESERVATÓRIOS E CICLOS

Dentre todos os elementos químicos existentes na natureza, cerca de 30 a 40 são
necessários para os seres vivos. Alguns são necessários em grande quantidade, como
o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Outros são necessários em
quantidades bem menores, como o boro, o zinco, o magnésio, dentre outros (Tabela
7.1).

ABUNDÂNCIA RELATIVA EM % DE PESO SECO
ELEMENTO

SER HUMANO ADULTO

CROSTA TERRESTRE

ÁGUA DO MAR

Carbono

48,43

0,03

0,003

Oxigênio

23,70

46,60

87,5

Nitrogênio

12,85

0,005

0,00005

Hidrogênio

6,60

0,14

10,80

Enxofre

1,60

0,05

0,09

Fósforo

1,58

0,12

0,000007

Sódio

0,65

2,8

1,05

Silício

0,65

27,7

0,0003

Alumínio

0,65

8,1

0,000001

Cloro

0,45

0,02

1,90

Tabela 7.1
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Abundância relativa de alguns elementos no organismo humano, na
crosta terrestre e na água do mar, em porcentagem de peso seco.
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Na natureza, encontramos estes elementos químicos de forma dinâmica, embora eles
possam estar mais concentrados em determinadas partes do planeta. De modo geral,
podemos considerar os reservatórios de elementos químicos existindo em
compartimentos.
Os elementos químicos podem existir na forma inorgânica em compartimentos
localizados na atmosfera, outros na litosfera e outros na hidrosfera. Veja abaixo
alguns exemplos:
- reservatório na atmosfera: carbono na forma de CO2, nitrogênio na forma de
nitrogênio gasoso;
- reservatório na litosfera: cálcio como constituinte do carbonato de cálcio,
potássio nos feldspatos;
- reservatório na hidrosfera: nitrogênio dissolvido como nitratos, fósforo dissolvido
como fosfatos, carbono como ácido carbônico.
Muitos fluxos geoquímicos ocorrem na ausência de vida, simplesmente devido à
erosão e degradação de formações geológicas e atividade vulcânica. Por outro lado, os
organismos alteram o fluxo de alguns elementos extraindo ou reciclando estes
elementos dos seus ciclos geoquímicos.
Organismos vivos e matéria orgânica morta podem ser considerados como
compartimentos contendo elementos na forma orgânica. Por exemplo, o carbono na
celulose e nas gorduras e o nitrogênio nas proteínas.
As relações dinâmicas entre os elementos nestes compartimentos são conhecidas
como ciclos biogeoquímicos.
Existem dois grupos básicos de ciclos biogeoquímicos:
- ciclos biogeoquímicos do tipo gasoso, nos quais o principal reservatório de
depósito está na atmosfera ou na hidrosfera;
- ciclos biogeoquímicos do tipo sedimentar, nos quais o principal reservatório de
depósito está na litosfera.
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7.3

CICLO HIDROLÓGICO

O ciclo hidrológico é um ciclo de compreensão simples, ilustrado na Figura 7.1. A
principal fonte de água são os oceanos. A radiação solar faz com que a água evapore
para a atmosfera. Os ventos distribuem a água atmosférica pelo globo e a precipitação
a traz de volta à superfície terrestre, onde a água ficará temporariamente estocada no
solo, em lagos e na forma de gelo. As perdas a partir da superfície terrestre ocorrem
devido à evaporação e transpiração, ou conforme a água flui a partir de reservatórios
subterrâneos através de rios, geralmente retornando para o mar.
Os maiores reservatórios de água são os oceanos (97,3% de toda a água do planeta),
seguido pelas calotas polares e gelo retido em glaciares (2,06%), reservatórios
subterrâneos (0,67%) e rios e lagos (0,01%). A proporção de água em trânsito é
bastante reduzida (cerca de 0,08%), que corresponde basicamente à água de
escorrimento superficial e à água presente na atmosfera na forma de nuvens e vapor.
Entretanto, esta pequena porcentagem desempenha um papel fundamental, pois
supre os organismos vivos e a produtividade biológica terrestre, além de transportar
muitos nutrientes.
O ciclo hidrológico pode ocorrer sem a presença dos organismos vivos. Porém, estes
podem modificar significativamente os movimentos da água.

REFLITA
Quais são os efeitos do desmatamento de florestas sobre
o ciclo hidrológico?.
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Figura 7.1

7.4

O ciclo hidrológico.

CICLO DO CARBONO

O ciclo do carbono é predominantemente gasoso, onde o gás carbônico é o seu
principal veículo entre a atmosfera, hidrosfera e na biota (Figura 7.2).
O balanço do carbono atmosférico é extremamente dependente da ação dos
organismos vivos. Os organismos fotossintetizantes retiram gás carbônico da
atmosfera, transformando este carbono em compostos orgânicos. Estes compostos
orgânicos formam a biomassa vegetal que dá suporte à biomassa animal do planeta.
Por sua vez, a respiração das plantas e dos animais libera gás carbônico para a
atmosfera.
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Figura 7.2

Ciclo do carbono. Os principais compartimentos envolvidos no ciclo
são aqueles hachurados. As linhas tracejadas indicam as ações
humanas sobre o ciclo.

Historicamente, a litosfera desempenhou um papel menor no ciclo do carbono. O
reservatório sedimentar do carbono, no início da revolução industrial, era de cerca de
um quarto do tamanho do reservatório do carbono oceânico (Figura 7.3). A parte já
utilizada deste reservatório pode parecer pequena, mas ela representa um
deslocamento significativo do carbono que estava na forma sedimentar para carbono
atmosférico.

PROCURE SABER
Em pequenas proporções, o efeito estufa é um fenômeno
natural que garante a existência de vida na Terra. Graças a
este efeito a temperatura do planeta varia dentro de uma
faixa pequena, quando comparada à variação de
temperaturas que ocorreriam se este efeito não existisse.
Porém, o efeito estufa está se agravando com a queima de
combustíveis fósseis, que aumentam a concentração de gases
como o gás carbônico na atmosfera. Procure saber como
funciona o efeito estufa e quais são as conseqüências do seu
agravamento.
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Embora a situação ideal para evitar o aquecimento global seja a redução da emissão
dos gases de efeito estufa, as florestas também são importantes nesta regulação. As
florestas possuem um papel importantíssimo nas discussões sobre mudanças
climáticas, pois podem absorver parte do carbono que está em excesso na atmosfera.
Entretanto, o carbono liberado com o desmatamento e a queima de florestas pode
exceder o carbono absorvido por elas.
Os oceanos também podem atuar como sumidouros de carbono, absorvendo-o e
assim contribuindo na regulação da sua concentração na atmosfera. O balanço do
carbono dissolvido nos oceanos é relativamente complexo, e depende da regulação
entre óxidos de carbono, carbonatos, bicarbonatos e ácido carbônico. Porém,
pequenos aumentos na temperatura global podem alterar este balanço, fazendo com
que os oceanos também sejam fontes de carbono para a atmosfera.

Figura 7.3

7.5

Principais reservatórios do carbono, em toneladas. Escala aproximada
(modificado a partir de Colinvaux, 1986)

CICLO DO NITROGÊNIO

O nitrogênio é um gás inerte, responsável por cerca de 79% do volume da atmosfera.
No ciclo do nitrogênio, a fase atmosférica é a predominante. Neste ciclo, os
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organismos responsáveis pela fixação do nitrogênio atmosférico e pela denitrificação
são de importância fundamental (Figura 7.4).
Cerca de 3 a 4% do nitrogênio atmosférico fixado deriva da ação de descargas
elétricas durante tempestades, alcançando o solo como ácido nítrico dissolvido nas
chuvas. A maior parte do nitrogênio atmosférico fixado ocorre devido à ação dos
microorganismos fixadores de nitrogênio, como as bactérias Azotobacter, Clostridium,
Rhizobium e as algas Anabaena e Nostoc.
As plantas utilizam o nitrogênio fixado por estes organismos na forma de nitratos. O
cultivo de leguminosas, que possuem simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio,
também contribui na fixação deste elemento.
As bactérias denitrificantes realizam o processo inverso, devolvendo o nitrogênio dos
nitratos para a atmosfera.
O fluxo de nitrogênio das comunidades terrestres para as comunidades aquáticas,
que se dá através dos rios, é de magnitude pequena, mas não é insignificante,
quando consideramos que o nitrogênio, junto com o fósforo, são os dois principais
nutrientes que limitam o crescimento das plantas. Ocorre também uma perda anual
de nitrogênio para os sedimentos oceânicos.
A ação humana tem vários efeitos sobre o ciclo do nitrogênio. O desmatamento e a
abertura de áreas com solo exposto, levam a um aumento substancial no fluxo de
nitratos carreados pelos corpos d’água e nas perdas de óxido nitroso para a atmosfera.
Entretanto, é a produção de fertilizantes nitrogenados, que corresponde a cerca de
50.000.000 toneladas anuais, que mais contribui com alterações na quantidade de
nitrogênio dos corpos d’água.
Também ocorre uma alteração na dinâmica do nitrogênio atmosférico, em
conseqüência da liberação de óxidos de nitrogênio através da queima de
combustíveis fósseis. Estes óxidos de nitrogênio são convertidos em ácido nítrico, que
contribui com a acidificação das chuvas em regiões industrializadas.
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Figura 7.4

7.6

Ciclo do nitrogênio. Os principais compartimentos envolvidos no ciclo
são aqueles hachurados. As linhas tracejadas indicam as ações
humanas sobre o ciclo.

CICLO DO ENXOFRE

No ciclo do enxofre o principal reservatório está localizado no solo e nos sedimentos.
Um reservatório menor ocorre na atmosfera (Figura 7.5). Três processos
biogeoquímicos naturais liberam enxofre para a atmosfera: a formação de aerosóis
devido à ação das ondas do mar, a atividade vulcânica e a respiração anaeróbica de
bactérias redutoras de sulfatos. Um fluxo inverso ocorre a partir da atmosfera,
envolvendo oxidação dos compostos de enxofre para sulfatos, que retornam à
superfície terrestre principalmente pela ação das chuvas. Cerca de 21.000.000
toneladas por ano retornam ao ambiente terrestre e 19.000.000 toneladas por ano
retornam para os oceanos.
A erosão de rochas sobre a superfície terrestre contribui com cerca de 50% do enxofre
que é drenado para os rios e lagos, o restante deriva de fontes atmosféricas. Ocorre
também uma contínua incorporação de enxofre pelos sedimentos dos oceanos,
principalmente através de processos abióticos que combinam o enxofre com o ferro.
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A ação humana interfere no ciclo do enxofre principalmente através da queima de
combustíveis fósseis. O dióxido de enxofre lançado na atmosfera é oxidado e
convertido em ácido sulfúrico, concentrando a precipitação deste composto químico
em áreas onde há maior atividade industrial. Este é o processo que gera a chuva
ácida, que pode trazer uma série de prejuízos à saúde humana e aos outros seres
vivos (reduzindo o pH do ambiente destes organismos), além de prejuízos
econômicos como a corrosão de edificações.

PROCURE SABER
Quais são as conseqüências da chuva ácida? Procure
exemplos de locais onde este fenômeno ocorreu.

Figura 7.5
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Ciclo do enxofre. Os principais compartimentos envolvidos no ciclo são
aqueles hachurados. As linhas tracejadas indicam as ações humanas
sobre o ciclo.
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7.7

CICLO DO FÓSFORO

O principal reservatório do fósforo ocorre na água do solo, nos rios, lagos e oceanos, e
nas rochas e sedimentos oceânicos. O ciclo do fósforo é um ciclo sedimentar. Pois há
uma tendência geral do fósforo mineral ser carregado da terra para os oceanos, onde é
incorporado aos sedimentos (Figura 7.6). O retorno do fósforo que foi sedimentado
no fundo dos oceanos para a superfície terrestre é extremamente lento, ocorrendo
com a atividade geológica de soerguimento de massas de terra.
A atividade humana altera este ciclo de várias maneiras. A pesca marinha transfere
cerca de 50.000.000 toneladas por ano, dos oceanos para a terra. Este fluxo é
relativamente pequeno, quando comparado ao reservatório total de fósforo que é
estimado em cerca de 120.000.000.000 toneladas. Porém, este fósforo oriundo da
pesca eventualmente retorna para os rios, podendo contribuir para um aumento
significativo do fósforo dissolvido nas águas interiores. Mais de 13.000.000 toneladas
de fósforo são usadas anualmente na agricultura como fertlizantes, e cerca de
3.000.000 toneladas como aditivo para detergentes. Grande parte deste fósforo
também contribui para o aumento da concentração deste elemento nas águas
interiores. No total, as atividades humanas contribuem com quase dois terços do
fósforo que entra nos oceanos através dos rios, anualmente.

Figura 7.6

Ciclo do fósforo. Os principais compartimentos envolvidos no ciclo são
aqueles hachurados. As linhas tracejadas indicam as ações humanas
sobre o ciclo.
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- A ação humana sobre os ciclos biogeoquímicos resultou numa aceleração
no movimento de muitos materiais, fazendo com que muitos processos
cíclicos tendem a se tornar acíclicos
2.- Podemos considerar os reservatórios de elementos químicos existindo em
compartimentos, tendo seu reservatório na atmosfera, na litosfera ou na
hidrosfera
3.- Organismos vivos e matéria orgânica morta podem ser considerados como
compartimentos contendo elementos na forma orgânica
4.- As relações dinâmicas entre os elementos nestes compartimentos são
conhecidas como ciclos biogeoquímicos
5.- O ciclo hidrológico é um ciclo de compreensão simples, que pode ocorrer
sem a presença dos organismos vivos
6.- O ciclo do carbono é predominantemente gasoso, onde o gás carbônico é o
seu principal veículo entre a atmosfera, hidrosfera e a biota
7.- O balanço do carbono atmosférico é extremamente dependente da ação
dos organismos vivos
8.- Historicamente, a litosfera desempenhou um papel menor no ciclo do
carbono
9.- No ciclo do nitrogênio, a fase atmosférica é a predominante
10.- Os organismos responsáveis pela fixação do nitrogênio atmosférico e pela
denitrificação são de importância fundamental
11.- A queima de combustíveis fósseis altera o ciclo do nitrogênio
12.- No ciclo do enxofre o principal reservatório está localizado no solo e nos
sedimentos
13.- A ação humana interfere no ciclo do enxofre principalmente através da
queima de combustíveis fósseis
14.- O principal reservatório do fósforo ocorre na água do solo, nos rios, lagos e
oceanos, e nas rochas e sedimentos oceânicos
15.- As atividades humanas contribuem com quase dois terços do fósforo que
entra nos oceanos através dos rios, anualmente.
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8

PAD R Õ E S D E
D I V E R S I D AD E
OBJETIVOS

O objetivo deste capítulo é discutir e analisar
conceitos relacionados à biodiversidade, à sucessão
ecológica e à conservação biológica.

8.1

VALORES DA BIODIVERSIDADE

Diversidade da vida e biodiversidade são sinônimos. Podemos perceber a diversidade
nos diferentes níveis de organização da vida (Figura 1.2, página 6, capítulo 1). O
termo biodiversidade, por exemplo, pode estar fazendo referência à diversidade
genética, à diversidade de espécies numa dada área, ou à diversidade de comunidades
dentro de um grande ecossistema.
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A diversidade de espécies refere-se à variedade de espécies de organismos vivos. A
diversidade de espécies é considerada como um aspecto favorável de comunidades
naturais. Muitos valores podem ser atribuídos à biodiversidade, tais como:
- valor intrínseco – todas as espécies são importantes intrinsecamente, por uma
questão de ética.
- valor funcional – cada espécie tem um papel funcional no ecossistema. Por
exemplo, predadores regulam a população de presas, plantas fotossintetizantes
participam do balanço de gás carbônico na atmosfera, etc.
- valor de uso direto – muitas espécies são utilizadas diretamente pela sociedade
humana, como alimentos ou como matérias primas para produção de bens.
- valor de uso indireto – outras espécies são indiretamente utilizadas pela sociedade
humana. Por exemplo criar abelhas em laranjais favorece a polinização das flores
de laranja, resultando numa melhor produção de frutos.
- valor potencial – muitas espécies podem futuramente ter um uso direto, como por
exemplo espécies de plantas que possuem princípios ativos a partir dos quais
podem ser desenvolvidos medicamentos.
Cabe lembrar que, como foi visto no capítulo 4, a diversidade é fundamental nos
processos evolutivos. Dentro de uma população de uma espécie em particular, uma
das condições fundamentais para que a seleção natural ocorra é que exista
variabilidade entre os organismos desta população, isto é, que exista diversidade.

8.2

MEDIDAS DE DIVERSIDADE

Uma das maneiras de caracterizar uma comunidade consiste em simplesmente
contar ou listar as espécies que estão presentes. Na prática, um procedimento como
este parece simples, mas pode apresentar algumas dificuldades. Estas dificuldades
podem estar associadas desde a problemas taxonômicos (relacionados à identificação
e classificação das espécies), até a problemas de amostragem.
A simples contagem do número de espécies presentes numa comunidade expressa a
sua riqueza de espécies, uma medida simples de diversidade. Por exemplo, a riqueza
da comunidade representada na Figura 8.1 é de oito espécies.
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Figura 8.1

Duas comunidades hipotéticas a) e b) com oito espécies e 32 indivíduos
cada.

Entretanto, o simples número de espécies presentes em uma comunidade perde
importantes informações sobre quais espécies são raras e quais são comuns.

REFLITA
Comparando a riqueza das comunidades das Figuras
20a e 20b, qual é a mais diversa? Você pode perceber
as limitações de expressar a diversidade apenas em
termos de riqueza?

Uma medida simples para mensurar a diversidade considerando sua abundância e
riqueza é o índice de diversidade de Simpson. Este índice é calculado determinando,
para cada espécie, a proporção de indivíduos (ou biomassa) que contribui para o total
na amostra. O índice de Simpson (1/D) corresponde ao inverso da dominância de
uma comunidade (D), que é calculada através da equação:

onde p é a proporção do número total de espécies para a i-ésima espécie.
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Este índice reflete a probabilidade de quaisquer dois indivíduos pegos ao acaso
pertencerem à mesma espécie. O índice é uma medida da concentração dos
indivíduos em poucas espécies, sendo também conhecido como uma medida de
dominância.
Para as comunidades da Figura 8.1, o cálculo de índice de Simpson é ilustrado na
Tabela 8.1.

Tabela 8.2

Número de indivíduos de cada espécie das comunidades a) e b) e
proporção do número de indivíduos de cada espécie.

Para a comunidade a)
1/D = 1/[(0,25 X 0,25) + (0,093 X 0,093) + (0,156 X 0,156) + (0,25 X 0,25) +
(0,031 X 0,031) + (0,031 X 0,031) + (0,062 X 0,062) + (0,125 X 0,125)] = 5,575
Para a comunidade b)
1/D = 1/[(0,125 X 0,125) + (0,125 X 0,125) + (0,125 X 0,125) + (0,125 X 0,125) +
(0,125 X 0,125) + (0,125 X 0,125) + (0,125 X 0,125) + (0,125 X 0,125)] = 8,000
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onde p é a proporção do número total de espécies para a i-ésima espécie.
A partir dos dados da Tabela 8.1, o valor do índice de Shannon para a comunidade a)
é H = 1,855 e para a comunidade b) é H = 2,079 (logaritmo natural).
Portanto, embora as comunidades a) e b) possuam a mesma riqueza de espécies, a
comunidade b) é mais diversa que a comunidade a), pois em b) as espécies estão mais
eqüitativamente distribuídas.

8.3

SUCESSÃO ECOLÓGICA E DIVERSIDADE

A sucessão ecológica diz respeito ao processo de transformação que acontece numa
escala temporal dentro de uma comunidade, e que geralmente está relacionada à
substituição de espécies. Padrões de sucessão geralmente são divididos em sucessão
primária e sucessão secundária.
A sucessão primária descreve o processo de ocupação inicial de um ambiente, como
por exemplo uma área de retração de geleiras, ou uma área de dunas. Outro exemplo
de sucessão primária ocorre em áreas onde o solo está sendo formado, tais como nos
flancos de vulcões que entraram em atividade recente.
A maior parte dos padrões de sucessão observados na natureza referem-se à sucessão
secundária. A sucessão secundária ocorre, por exemplo, em áreas que originalmente
eram vegetadas e foram desmatadas.
Existem muitas controvérsias em torno dos processos de sucessão secundária. A idéia
generalizada é de que a sucessão ocorre a partir de uma perturbação, e corresponde
às transformações que em parte são responsáveis pela restauração das características
originais daquele ecossistema.
Entretanto, o processo de sucessão pode não ser unidirecional. Há um padrão geral
de que os processos de sucessão secundária típicos são iniciados com a invasão de
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plantas de porte herbáceo, rasteiras, e geralmente anuais. Esta comunidade pioneira
é posteriormente invadida por plantas de porte maior e perenes, como arbustos e por
fim árvores.
Alguns autores acreditavam que o desenvolvimento da comunidade a partir desta
comunidade pioneira culminaria num estágio final de sucessão, caracterizado por
uma comunidade madura ou clímax, relativamente estável. A comunidade clímax
seria aquela similar à comunidades contemporâneas, encontradas em ambientes
comparáveis e que não estão sujeitos a perturbações físicas, nas quais as espécies
podem persistir por muitas gerações.
Porém, outros autores refutam a idéia da existência de uma única comunidade
clímax, defendendo que na natureza os sistemas estão em constante mudança. Neste
sentido, as perturbações ocasionais são parte deste equilíbrio dinâmico.
Uma das mais controversas discussões sobre as tendências de sucessão é a
diversidade. Ao longo da sucessão ecológica há uma tendência geral da
biodiversidade aumentar, tanto em termos de riqueza como em termos de
eqüitabilidade de espécies.
Influenciado pela idéia da existência de uma comunidade clímax, que
corresponderia a uma situação relativamente estável, e de que a diversidade tende a
aumentar conforme avança a sucessão, existe uma tendência de considerar que uma
maior estabilidade estaria relacionada a uma maior diversidade. Entretanto, a
continuidade ou não deste aumento de biodiversidade irá depender de vários fatores.
Entre os fatores que podem ser positivos para o aumento da biodiversidade está a
continuidade do acréscimo de nichos potenciais, resultante do aumento da biomassa
e do aumento da estratificação (heterogeneidade espacial). Entre os fatores que
podem ser negativos para a biodiversidade continuar aumentando podemos citar o
aumento da competição e de interações negativas entre as espécies da comunidade.

REFLITA
Reflita sobre os processos de sucessão que podem estar
acontecendo em áreas naturais próximas à sua cidade,
ou mesmo dentro dela, por exemplo em terrenos
abandonados.
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8.4

CONSERVAÇÃO BIOLÓGICA

Os dois principais objetivos da biologia da conservação são entender os efeitos da
ação humana sobre as populações de espécies e sobre os ecossistemas, e desenvolver
abordagens práticas para prevenir a extinção de espécies e, se possível, reintegrar
espécies ameaçadas a seus ecossistemas originais. Por exemplo, a biologia da
conservação tenta definir as melhores estratégias para proteger espécies raras ou para
preservar áreas mais ameaçadas pela destruição de habitats.
Além do compromisso ético envolvido na biologia da conservação, alguns dos
pressupostos que fundamentam as discussões conservacionistas estão diretamente
relacionados à idéia de diversidade biológica.
A diversidade biológica é uma característica considerada como positiva, enquanto
que a extinção de espécies em conseqüência da ação humana é negativa. Outro
elemento positivo é a complexidade de interações entre espécies em comunidades
naturais.

REFLITA
O Brasil é um país reconhecido mundialmente pela sua
elevada diversidade biológica. Qual a importância da
conservação biológica para o país? Como conservação e
desenvolvimento podem caminhar lado a lado?.

As principais categorias de conservação de espécies ameaçadas, definidas pela UICN
– União Mundial para a Conservação da Natureza – dividem as espécies em 5
grandes grupos:
- extintas: espécies que não mais existem em seus ambientes naturais
- em perigo: espécies com grande probabilidade de extinção num futuro próximo,
cuja sobrevivência é improvável se tal tendência persistir
- vulneráveis: espécies cujas populações estão diminuindo em tamanho em toda a
sua extensão, e cuja viabilidade é incerta
- raras: espécies que têm um número reduzido de indivíduos, devido à
características intrínsecas de baixa densidade populacional ou de distribuição
geográfica restrita
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- insuficientemente conhecidas: espécies cujo conhecimento ainda é insuficiente
para que sejam classificadas em uma das categorias acima.
Duas estratégias principais são utilizadas pela biologia da conservação: as estratégias
de conservação ex situ e as estratégias de conservação in situ. No primeiro grupo estão
os jardins zoológicos, jardins botânicos, aquários e bancos de germoplasma. Esta
estratégia procura conservar as espécies fora de seus ambientes naturais, em
condições controladas, e pode ser útil para proteger espécies que não possuem mais
seus habitas naturais, ou cujos habitats são extremamente vulneráveis. Em geral há
uma abordagem autoecológica na conservação ex situ, pois o foco principal é uma
espécie em particular.
O segundo grupo é considerado como o modo mais eficaz de conservação. Neste
grupo estão as estratégias de conservação que procuram preservar as comunidades
como um todo, e pode ser feito através do estabelecimento de áreas protegidas, da
implementação de medidas de conservação fora das áreas protegidas, e da
restauração de comunidades em habitats degradados. Em geral as estratégias de
conservação in situ possuem uma abordagem mais sinecológica.
Existem várias estratégias para definir as áreas prioritárias para conservação in situ.
Geralmente elas se baseiam em critérios como a diversidade biológica da área, o
número de espécies endêmicas que nela são encontradas, e a ameaça de destruição do
habitat. Baseado nestes pressupostos, foram identificadas 25 áreas prioritárias para a
conservação da biodiversidade no planeta (Figura 8.2), duas das quais estão em
território brasileiro: a floresta atlântica e os cerrados. Além destas duas áreas, a
floresta amazônica também é considerada como uma das áreas mais importantes
para a conservação da diversidade biológica, devido à sua extensão e à sua alta
diversidade de espécies.
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Figura 8.2

Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade (baseado em
Myers et al., 2000).

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADEa
1 - Andes tropicais

14 - Polinésia/Micronésia

2 - Indo-Burma

15 - Nova Caledônia

3 - Bacia Mediterrânea

16 - Equador Ocidental - Chocó-Darién

4 - Ilhas de Madagascar e do Oceano Índico

17 - Florestas da Guiné na África Ocidental

5 - Sundaland

18 - Ghats e Sri Lanka

6 - Caribe

19 - Província Florística da Califórnia

7 - Floresta Atlântica brasileira

20 - Karoo

8 - Filipinas

21 - Nova Zelândia

9 - Província florística do Cabo

22 - Chile central

10 - Mesoamérica

23 - Cáucaso

11 - Cerrado brasileiro

24 - Wallacea

12 - Sudoeste da Austrália

25 - Florestas Costeiras da Tanzânia e do Quênia

13 - Montanhas do Centro-Sul da China
a.

Baseado em Myers et al., 2000.
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8.5

ECOLOGIA DA RESTAURAÇÃO

Em muitos casos, a conservação biológica seria desejável, porém não há mais o que
conservar. A ação humana sobre os ecossistemas pode ser bastante danosa para os
ecossistemas naturais, causando a extinção local de espécies ou de comunidades
inteiras, ou alterando-as numa intensidade tal que a sucessão ecológica fica
extremamente prejudicada.
Nestes casos, a restauração, mais do que a conservação, torna-se apropriada.
A ecologia da restauração consiste no processo de alterar intencionalmente um local
para restabelecer um ecossistema que ocupava aquele local anteriormente. Através
desta ação intencional, procura-se copiar a estrutura, o funcionamento, a diversidade
e a dinâmica de ecossistemas específicos, a partir do conhecimento sobre processos
ecológicos naturais.
Na prática, alguns fatores podem representar problemas. Muitas vezes não temos a
noção clara sobre quais eram as espécies originais daquele ecossistema, ou mesmo o
conhecimento detalhado sobre a ecologia destas espécies. Além disso, o processo de
regeneração pode ser extremamente demorado.
A ecologia da restauração representa uma aplicabilidade prática para os princípios e
processos da ecologia. A ecologia da restauração pode envolver ações como a
despoluição do ambiente degradado, a remoção de espécies indesejadas – espécies
exóticas invasoras, por exemplo -- e a introdução gradual de espécies originais àquele
ecossistema, e a reabilitação ou mesmo substituição da comunidade biótica original.
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- Podemos perceber a diversidade nos diferentes níveis de organização da
vida.
2.- A diversidade de espécies refere-se à variedade de espécies de organismos
vivos.
3.- Muitos valores podem ser atribuídos à biodiversidade, tais como o valor
intrínseco, o valor funcional, o valor de uso direto, o valor de uso indireto e
o valor potencial.
4.- A diversidade é fundamental nos processos evolutivos.
5.- Uma das maneiras de caracterizar uma comunidade consiste
simplesmente contar ou listar as espécies que estão presentes.

em

6.- A simples contagem do número de espécies presentes numa comunidade
expressa a sua riqueza de espécies.
7.- Existem medidas de diversidade que consideram a abundância e a riqueza
de espécies.
8.- A sucessão ecológica diz respeito ao processo de transformação que
acontece numa escala temporal dentro de uma comunidade.
9.- Padrões de sucessão geralmente são divididos em sucessão primária e
sucessão secundária.
10.- A sucessão primária descreve o processo de ocupação inicial de um
ambiente.
11.- A sucessão secundária ocorre, por exemplo, em áreas que originalmente
eram vegetadas e foram desmatadas.
12.- Existem muitas
secundária.

controvérsias

em

torno

dos

processos

de

sucessão

13.- O processo de sucessão pode não ser unidirecional.
14.- Ao longo da sucessão ecológica há uma tendência geral da biodiversidade
aumentar, tanto em termos de riqueza como em termos de eqüitabilidade
de espécies.
15.- A continuidade ou não deste aumento de biodiversidade irá depender de
vários fatores, como a continuidade do acréscimo de nichos potenciais, e o
aumento da competição e de interações negativas entre as espécies da
comunidade.
16.- Os dois principais objetivos da biologia da conservação são entender os
efeitos da ação humana sobre as populações de espécies e sobre os
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ecossistemas, e desenvolver abordagens práticas para prevenir a extinção
de espécies e, se possível, reintegrar espécies ameaçadas a seus
ecossistemas originais.
17.- Duas estratégias principais são utilizadas pela biologia da conservação: as
estratégias de conservação ex situ e as estratégias de conservação in situ.
18.- Em muitos casos, a conservação biológica seria desejável, porém, não há
mais o que conservar, nestes casos, a restauração, mais do que a
conservação, torna-se apropriada.
19.- A ecologia da restauração consiste no processo de alterar intencionalmente
um local para restabelecer um ecossistema que ocupava aquele local
anteriormente.
20.- A ecologia da restauração representa uma aplicabilidade prática para os
princípios e processos da ecologia.
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9

E C O L O G I A H U M AN A

Dentro da ecologia, a ecologia humana pode ser entendida como o estudo das
relações entre populações humanas e o ambiente e dos fatores que afetam estas
relações. A ecologia humana desenvolveu-se a partir de várias áreas, como a
geografia, a antropologia, a sociologia, a psicologia e a biologia, podendo, então, ter
diferentes enfoques.
Nos estudos sobre ecologia humana, é importante ressaltar a necessidade de
integração da abordagens antropológicas e biológicas, para compreender como as
populações humanas adaptam-se aos diferentes ambientes, integrando os domínios
ecológico e social.
É importante lembrar que as relações entre o ser humano e o ambiente são mediadas
pela cultura, pelas experiências acumuladas por qualquer população ao longo de
gerações e pelos valores sociais e políticos que a sociedade impôs a tais relações.
Uma das principais bases da ecologia humana é a sua base antropológica. A
antropologia pode ser entendida como o estudo da diversidade biológica e
comportamental humana, incluindo suas variações espaciais e temporais. Dentro da
antropologia, algumas abordagens convergem para a ecologia humana. Por exemplo,
a antropologia ecológica estuda a ecologia de populações humanas, procurando
entender como populações humanas conseguem viver e persistir em ambientes
diferentes, enfatizando também o efeito que o meio ambiente de uma população tem
sobre sua cultura. Estudos com este enfoque mostram, por exemplo, como a espécie
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humana se adaptou a ambientes desérticos, a ambientes muito frios, a ambientes
tropicais, dentre outros.
Ainda dentro da antropologia, a ecologia cultural estuda os meios de subsistência de
um grupo, ressaltando as suas maneiras de obtenção de alimentos, e suas relações
com outros aspectos de sua cultura. Esta abordagem gerou uma série de estudos
sobre diferentes tipos de subsistência, como a subsistência de povos forrageadores,
pastoralistas, horticultores, dentre outros.
Os estudos de ecologia humana baseados em teorias e princípios da ecologia clássica
enfocam estratégias de forrageio, discussões sobre otimização, amplitude de nicho,
diversidade de recursos utilizados, territorialidade, estabilidade e resiliência,
dinâmica demográfica, dentre outros aspectos.
Uma outra aborgadem que converge para a ecologia humana é a etnoecologia. Vários
estudos etnoecológicos têm origem na lingüística, em estudos nos quais os
pesquisadores buscavam entender como diferentes populações identificam e
classificam elementos da natureza. Estudos sobre a valorização do conhecimento
etnoecológico também influenciaram abordagens mais voltadas para o manejo e para
a conservação de recursos naturais.
O conhecimento etnoecológico, conhecimento tradicional, ou conhecimento
ecológico local, é o conhecimento desenvolvido por uma população local sobre
fenômenos e processos naturais. Este conhecimento é geralmente transmitido
oralmente entre gerações, podendo ter importantes implicações para a conservação
da natureza. Novos modelos de gestão de áreas naturais têm sido desenvolvidos,
baseados nestes conhecimentos e nos pressupostos de que uso e conservação podem
caminhar juntos.
Um exemplo desta parceria pode ser encontrado na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável de Mamirauá, no Amazonas, onde o manejo de recursos pesqueiros é
baseado no conhecimento local.
Sob um ponto de vista antropocêntrico, o sucesso adaptativo da espécie humana é
inegável. Desde o nosso surgimento sobre a face da Terra, a nossa espécie habitou
praticamente todos os biomas existentes na superfície terrestre. Conseguimos
direcionar os recursos naturais para as nossas necessidades com um sucesso enorme,
refletido no próprio crescimento populacional humano.
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Entretanto, precisamos nos questionar: até que ponto somos vítimas deste sucesso?
Este questionamento é gerado principalmente pela crise ambiental e pelos
desequilíbrios nos processos naturais causados pela ação humana. Neste contexto,
existe uma certa confusão entre ambientalismo e ecologia humana. Em muitos livros
de ecologia, quando as discussões se voltam para a espécie humana – geralmente em
um capítulo conclusivo – estas se tornam um lamento pela tragédia ecológica
humana.
Dentro da ecologia humana, as abordagens das ciências sociais são importantes para
compreendermos as particularidades desta espécie única. Porém, é fundamental
reforçar também as abordagens baseadas na ecologia biológica, para que possamos
perceber de fato como os humanos realmente são parecidos com as demais espécies
em suas interações com o ambiente.

REFLITA
A espécie humana deve ser considerada como apenas
mais uma espécie única?.
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- Dentro da ecologia, a ecologia humana pode ser entendida como o estudo
das relações entre populações humanas e o ambiente e dos fatores que
afetam estas relações.
2.- A ecologia humana desenvolveu-se a partir de várias áreas, como a
geografia, a antropologia, a sociologia, a psicologia e a biologia, podendo,
então, ter diferentes enfoques.
3.- As relações entre o ser humano e o ambiente são mediadas pela cultura,
pelas experiências acumuladas por qualquer população ao longo de
gerações e pelos valores sociais e políticos que a sociedade impôs a tais
relações.
4.- Os estudos de ecologia humana baseados em teorias e princípios da
ecologia clássica enfocam estudos sobre as estratégias de forrageio,
discussões sobre otimização, amplitude de nicho, diversidade de recursos
utilizados, territorialidade, estabilidade e resiliência, dinâmica demográfica.
5.- O conhecimento etnoecológico, conhecimento tradicional, ou conhecimento
ecológico local, é o conhecimento desenvolvido por uma população local
sobre fenômenos e processos naturais.
6.- Este conhecimento pode ter importantes implicações para a conservação da
natureza.
7.- Dentro da ecologia humana, é fundamental reforçar também as abordagens
baseadas na ecologia biológica, para que possamos perceber de fato como
os humanos realmente são parecidos com as demais espécies em suas
interações com o ambiente.
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EXAME

QUESTÕES

DESCRITIVAS

1.-

O que é uma população? Seus limites podem ser definidos? Discuta sua
resposta.

2.-

Quais os principais componentes do ecossistema e como eles se relacionam?

3.-

Que tipos de alterações nos ciclos biogeoquímicos podem causar as chuvas
ácidas? Justifique a sua resposta

4.-

Discuta alguns dos efeitos do deslocamento do carbono de seu reservatório
sedimentar para o reservatório atmosférico.

5.-

Uma das definições de desenvolvimento sustentável menciona o crescimento
dentro dos limites da capacidade suporte. A capacidade suporte corresponde a
um limiar estático? Justifique a sua resposta.

6.-

Por que na natureza as teias alimentares não podem ter muitos níveis tróficos (5
a 6 no máximo)?

7.-

Discuta o conceito de sucessão relacionando-o ao conceito de estabilidade.

8.-

Qual a importância da biodiversidade? Discuta sua resposta.

9.-

Quais são os dois principais grupos de estratégias para a conservação da
biodiversidade?

10.- Qual a possível relação entre o conhecimento ecológico construído por uma
população local e a conservação dos ecossistemas?
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1.-

Assinale a alternativa correta
I. a ecologia tem suas raízes em várias disciplinas, entre elas a história natural
II.a ecologia procura circunscrever seu campo de trabalho
III.a ecologia procura gerar modelos da realidade que geram previsões
comprováveis
a.b.c.d.-

2.-

somente as afirmativas I e II são verdadeiras
somente as afirmativas I e III são verdadeiras
há apenas uma afirmativa verdadeira
todas as afirmativas são verdadeiras

Assinale a alternativa correta
a.- ecologia estuda apenas as populações e as comunidades
b.- os estudos sinecológicos enfocam os organismos e os estudos
autoecológicos enfocam as comunidades
c.- uma população é um conjunto de organismos de uma mesma espécie
que compartilham genes
d.- uma comunidade sempre tem seus limites físicos bem definidos

3.-

Assinale a alternativa correta
a.- ecossistema e comunidade são duas definições totalmente distintas
b.- sucesso ecológico de um organismo ou de uma população não é regulado
pela disponibilidade de recursos
c.- nicho corresponde ao papel funcional de um organismo dentro de sua
comunidade
d.- são frequentes as interações neutras na natureza

4.-

Com relação à interações entre populações, analise as sentenças e assinale a
alternativa correta:
I.Na competição há inibição mútua entre duas populações
II.O mutualismo e a simbiose podem ser consideradas associações mais estritas
do que a protocooperação
III.Predação é uma interação na qual uma população afeta a outra
negativamente e se beneficia desta interação
a.-

Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
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b.- Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras
c.- Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
d.- todas as afirmativas são verdadeiras
5.-

Analise as descrições abaixo sobre ecossistemas brasileiros e assinale a
alternativa correta
I.Floresta tropical úmida localizada na faixa onde estão algumas das maiores
cidades brasileiras
II.Ecossistema mais ameaçado em termos de redução de área, principalmente
para conversão em áreas agrícolas
III.Ecossistema de fauna exuberante, caracterizado por uma mistura das
formações vegetais circundantes
a.b.c.d.-

6.-

floresta amazônica, II - floresta atlântica, III - pantanal
floresta atlântica, II - floresta amazônica, III - pantanal
floresta atlântica, II - cerrado, III - floresta amazônica
floresta atlântica, II - cerrado, III - pantanal

Assinale a alternativa correta:
a.- a evolução ocorre somente por seleção natural
b.- a seleção natural ocorre principalmente devido ao índice de mortalidade
diferencial
c.- a seleção natural ocorre principalmente devido ao êxito reprodutivo
diferencial
d.- evolução é sinônimo de progresso

7.-

Assinale a alternativa correta:
a.- a homeostase consiste na capacidade de auto-regulação e não está
relacionada a respostas de comportamento
b.- a homeostase está relacionada à capacidade de um sistema
permanecer em um estado de equilíbrio
c.- comunidades naturais são estáveis e estáticas
d.- resiliência está relacionada à capacidade de um sistema resistir à
mudanças

8.-

Assinale a alternativa correta:
I.Os herbívoros também são chamados de consumidores primários
II.Não há ciclo de energia nos ecossistemas
III.Apenas as plantas verdes realizam fotossíntese
a.- há apenas uma afirmativa verdadeira
b.- há apenas duas afirmativas verdadeiras
c.- todas as afirmativas são verdadeiras
d.- nenhuma afirmativa é verdadeira
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9.-

Assinale a alternativa correta:
I.a fotossíntese é principal via de entrada da energia nos ecossistemas
II.a produtividade primária é dependente unicamente da radiação solar
III.a produtividade secundária corresponde à taxa de produção da
biomassa nova por organismos heterótrofos
a.b.c.d.-

há apenas uma afirmativa verdadeira
há apenas duas afirmativas verdadeiras
todas as afirmativas são verdadeiras
nenhuma afirmativa é verdadeira

10.- Com relação às pirâmides ecológicas, assinale a alternativa correta:
I.pirâmide que pode ter uma base estreita e um topo mais largo
II.pirâmide que sempre possui base mais larga que o topo
III.pirâmide que não apresenta uma dimensão temporal na forma de taxas
entre os níveis tróficos
a.- I - pirâmide de energia, II - pirâmide de números, III -pirâmide
biomassa
b.- I - pirâmide de biomassa, II - pirâmide de números, III - pirâmide
energia
c.- I - pirâmide de biomassa, II - pirâmide de energia, III - pirâmide
números
d.- I - pirâmide de energia, II - pirâmide de energia, III - pirâmide
biomassa

de
de
de
de

11.- Quais são os prováveis efeitos da extinção local da espécie B na teia trófica
representada na figura?

a.b.c.d.-

a
a
a
a

espécie A será menos predada por E e D
espécie F pode ser extinta localmente
espécie H pode ser extinta localmente
espécie G não deve sofrer nenhuma alteração em seu nicho
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12.- Assinale a alternativa correta
I.Os elementos e compostos químicos necessários para a manutenção da vida
na Terra podem estar localizados em reservatórios na litosfera, na atmosfera e
na hidrosfera
II.Os ciclos biogeoquímicos podem ser gasosos ou sedimentares
III.Organismos vivos podem ser considerados como compartimentos contendo
elementos na forma orgânica
a.b.c.d.-

Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
Todas as afirmativas são verdadeiras

13.- Assinale a alternativa correta
I.Os ciclos biogeoquímicos são independentes entre si.
II.O ciclo hidrológico pode ocorrer sem a presença de organismos vivos
III.Organismos vivos, incluindo a ação humana, podem modificar o ciclo
hidrológico
a.b.c.d.-

Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
Todas as afirmativas são verdadeiras

14.- Assinale a alternativa correta
a.- o depósito sedimentar do carbono tinha pouca participação no ciclo
biogeoquímico deste elemento antes da ação antrópica
b.- o ciclo do carbono pode ocorrer sem a presença de organismos vivos
c.- os oceanos têm pouca participação no ciclo do carbono
d.- nenhuma das anteriores
15.- Assinale a alternativa correta
a.- O principal reservatório do ciclo do fósforo está na litosfera
b.- descargas elétricas são responsáveis pela a fixação da maior parte do
nitrogênio atmosférico
c.- alterações antrópicas no ciclo do nitrogênio e do fósforo podem causar o
empobrecimento de nutrientes nos cursos d'água
d.- nenhuma das anteriores
16.- Assinale a alternativa correta
I.Riqueza de espécies é uma medida de diversidade que expressa apenas a
quantidade de espécies numa dada área
II.A diversidade de espécies deve considerar a proporção relativa das espécies
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III.Diversidade e dominância podem ser consideradas como medidas opostas
a.b.c.d.-

Apenas a afirmativa I é verdadeira
Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
Todas as afirmativas são verdadeiras

17.- Assinale a alternativa correta
a.- o conceito do sucessão depende do conceito de estabilidade
b.- a sucessão secundária inicia-se, em geral, com o estabelecimento de uma
diversidade grande de espécies
c.- comunidades em estágios avançados de sucessão sempre são mais
diversas que comunidades em estágios iniciais de sucessão
d.- nenhuma das anteriores
18.- Assinale a alternativa correta
a.- jardins zoológicos e jardins botânicos são a única solução para a
conservação de espécies ameaçadas de extinção
b.- para que a conservação de uma área ocorra, não é possível haver uso de
recursos desta área para suprir necessidades humanas
c.- a conservação in situ é a estratégia mais completa para a conservação
d.- diversidade de espécies é um fator irrelevante para a conservação
19.- Assinale a alternativa correta
a.- Sempre é possível recuperar um ambiente degradado pela ação
humana
b.- A recuperação de ambientes degradados pela ação humana depende
apenas de soluções técnicas
c.- A restauração ecológica baseia-se no conhecimento sobre processos e
funcionamento dos ecossistemas
d.- Nenhuma das anteriores
20.- Assinale a alternativa correta
I.A ecologia humana tem suas bases em diferentes áreas do conhecimento,
incluindo a biologia e a antropologia
II.As relações entre seres humanos e ambiente são mediadas pelas
necessidades de subsistência e pela cultura
III.Adaptações das populações humanas a seus ambientes não fazem parte do
escopo da ecologia humana.
a.- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
b.- Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras
c.- Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
d.- Todas as afirmativas são verdadeiras
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