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Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil/Unimontes!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola 
Técnica Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezem-
bro 2007, com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, 
na modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre 
o Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia 
(SEED) e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e 
escola técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e 
grande diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pes-
soas ao garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimen-
to da formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente 
ou economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil/Unimontes leva os cursos técnicos a locais distantes 
das instituições de ensino e para a periferia das grandes cidades, incenti-
vando os jovens a concluir o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas 
instituições públicas de ensino e o atendimento ao estudante é realizado em 
escolas-polo integrantes das redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino téc-
nico, seus servidores técnicos e professores acreditam que uma educação 
profissional qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, 
– não só é capaz de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas 
também com autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cul-
tural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação
Janeiro de 2010

Apresentação e-Tec Brasil/Unimontes
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas 
de linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto ou 
“curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão utilizada 
no texto.

Mídias integradas: possibilita que os estudantes desenvolvam atividades 
empregando diferentes mídias: vídeos, filmes, jornais, ambiente AVEA e 
outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes níveis 
de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e conferir o seu 
domínio do tema estudado.
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Palavra dos professores conteudistas

Prezado  estudante,

Estamos muito felizes por recebê-lo aqui, queremos que você se 
sinta bem-vindo nesta grande oportunidade que abre a sua vida chamada de  
e-Tec!

Este curso que hoje inicia foi todo pensado e elaborado para  você. 
Faremos tudo para que você desenvolva as habilidades necessárias para con-
quistar novos horizontes em sua vida.

Durante o curso estaremos juntos, conquistaremos amizades, cons-
truiremos conhecimentos e aprimoraremos outros. Aprenderemos a apren-
der através dos desafios que forem surgindo.

Sua escolha não poderia ter sido melhor, quando optou em fazer o 
curso de Técnico em Meio Ambiente. Realmente, este é um curso promissor.  
Dialogaremos muito sobre as questões ligadas ao meio ambiente, à ecologia 
e  ao nosso planeta. Trataremos de assuntos que envolvem  a própria  vida. 
Esperamos que os  conhecimentos adquiridos possam transformar o meio em 
que você  vive, aprimorando o seu jeito de ser de maneira que reflita sobre 
a necessidade de transformação da sociedade.

Convidamos  você  a  perceber a vida onipresente em nosso planeta, 
sempre em uma humilde relação de dependência com o meio ambiente. Por 
isso, a vida é tão fascinante. 

O segredo está em  ler, procurar entender e buscar apoio no seu 
tutor sempre que as dúvidas vierem ao seu encontro, pois estaremos todos 
aqui. Uma grande equipe somente para te dar suporte, cujo intuito é que 
este curso seja na sua vida, realmente, um grande sucesso.

É hora de iniciar... Juntos, faremos uma viagem pelos caminhos da 
ecologia.

Os autores.
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Projeto instrucional

Disciplina: Ecologia (carga horária: 112h).

Competência: Adquirir conhecimentos referentes à Ecologia tais 
que os mesmos contribuam como instrumento de prepa-ração dos indivíduos 
para o pleno exercício da cidadania e prepará-lo para atuar como técnicos 
ambientalistas.

Habilidades: Adquirir conhecimentos referentes à ecologia, carac-
terizar os tópicos  principais da ecologia, a serem utili-zados como base, 
tais que os mesmos contribuam como instrumento na tomada de decisão na 
conservação ambiental e diminuição de impactos humanos sobre o ambiente, 
visando a preparação dos indivíduos para o exercício da cidadania e atuação 
como técnicos ambientalistas.

AULA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM MATERIAIS CARGA 
HORÁRIA

Aula 1. 
Nosso planeta, 
nossa casa! 
O que é 
ecologia?

• Reconhecer a importância de uma 
atitude responsável de cuidado com 
o nosso planeta, percebendo o nos-
so papel na sua preservação;
• Descrever ecologia como uma 
ciência multidisciplinar preocupada 
em  desenvolver uma consci-ência 
de preservação, visando à proteção 
do nosso planeta.

Caderno
didático

4 h

Aula 2.      
Organizando 
os seres vivos: 
visão 
ecológica e 
visão biológica

• conhecer a organização dos seres 
vivos na natureza desde o átomo 
até a biosfera;
• compreender que  os seres vivos 
podem ser agrupados em níveis de 
organização diferentes, levando 
em conta a perspectiva biológica e 
ecológica;
• discutir os conceitos de hábitat, 
nicho ecológico, população e comu-
nidade;
• relacionar o nicho ecológico 
de uma espécie com os recursos 
ambientais por ela explorados e as 
interações com outras espécies

Caderno
didático 5 h
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Aula 3. 
Biosfera: 
a grande 
esfera da vida

• Explicar os conceitos de ecossis-
tema e biosfera;
• Compreender que o ecossistema 
é formado pelos componentes bióti-
cos em interação com os abióticos;
• Diferenciar os componentes bióti-
cos e abióticos de um ecossistema;
• Sensibilizar-se em relação à im-
portância da preservação do meio 
ambiente;
• Reconhecer que o dinamismo dos 
ecossistemas é representado por 
uma relação permanente entre seus 
componentes bióticos e abióticos.

Caderno
didático 4 h

Aula 4. 
A energia e 
sua origem 

• Explicar os processos de fotossín-
tese e quimios-síntese;
• Diferenciar as formas de obten-
ção de energia em um ecossistema 
entre autótrofos.

Caderno
didático 4 h

Aula 5. 
Formas de 
obtenção de 
energia: 
heterótrofos

• explicar os processos de respira-
ção aeróbica, respiração anaeróbica 
e fermentação;
• diferenciar as formas de obtenção 
de energia em um ecossistema entre 
autótrofos e heterótrofos.

Caderno
didático 4 h

Aula 6. 
Nível trófico

• Compreender a importância de 
cada nível trófico para a manuten-
ção do ecossistema;
• Definir e diferenciar cada nível 
trófico, de acordo com o seu papel.

Caderno
didático 4 h

Aula 7. 
Relações 
alimentares 
em um 
ecossistema

• Esclarecer os tipos de nutrição de 
animais e plantas;
• Explicar os conceitos de cadeia 
alimentar e  de teia alimentar.

Caderno
didático 4 h

Aula 8. 
Transferências

• Compreender que, desde a cadeia 
alimentar até a teia alimentar, 
existe uma transferência de energia 
passada, sucessivamente, pelos 
diferentes níveis tróficos;
• Representar a biomassa em forma 
de pirâmide ecológica;
• Compreender  que a matéria 
circula de maeira cíclica nos níveis 
tróficos.

Caderno
didático 4 h

Aula 9. 
A vida em 
ciclos

• Reconhecer os ciclos biogeoquí-
micos como fator de equilíbrio para 
a vida no planeta;
• Identificar as fases do ciclo da água;
• Descrever as interações do ciclo 
da água no seu percurso natural.

Caderno
didático 4 h
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Aula 10.  
Ciclo do 
carbono

• Conhecer o ciclo do carbono;
• Ressaltar a importância do ciclo 
do carbono;
• Conscientizar sobre os problemas 
causados pelo desequilíbrio causa-
do no ciclo do carbono.

Caderno
didático 3 h

Aula 11. 
Ciclo do 
oxigênio

• conhecer o ciclo do oxigênio;
• ressaltar a importância do ciclo 
do oxigênio na manutenção da vida 
no planeta;
• conscientizar dos problemas cau-
sados pelo desequilíbrio provocado 
no ciclo do oxigênio.

Caderno
didático 3 h

Aula 12. 
Ciclo do 
nitrogênio

• Conhecer o ciclo do nitrogênio;
• Ressaltar a importância do ciclo 
do oxigênio na manutenção da vida 
no planeta;
• Conscientizar sobre os problemas 
causados pelo desequilíbrio no ciclo 
do nitrogênio.

Caderno
didático 3 h

Aula 13.
Relações coló-
gicas: algu-
mas relações 
harmônicas

• Explicar que as relações entre os 
seres vivos são importantes para a 
manutenção do ecossistema;
• Definir mutualismo e protocoope-
ração.

Caderno
didático 4 h

Aula 14.
Comensalismo 
e inquilinismo

• Diferenciar comensalismo e inqui-
linismo;
• Reconhecer se as relações eco-
lógicas estudadas, comensalismo e 
inquilinismo, são relações positivas 
ou negativas.

Caderno
didático 4 h

Aula 15.
Relações 
harmônicas 
intraespecí-
ficas

• Explicar as relações entre os seres 
vivos, importantes para a manuten-
ção dos ecossistemas;
• Compreender o funcionamento da 
sociedade e colônia dentro de um 
ecossistema.

Caderno
didático 4 h

Aula 16.
Relações 
desarmônicas

• Discutir alguns tipos de relações 
desarmônicas;
• Diferenciar relações desarmôni-
cas intraespecíficas e interespe-
cíficas.

Caderno
didático 5 h

Aula 17.
O que é um 
bioma

• Diferenciar bioma de ecossistema;
• Entender como o ser humano se 
relaciona com o bioma onde está 
inserido

Caderno
didático 3 h



e-Tec Brasil/CEMF/Unimontes 16

Aula 18.
Localização 
dos grandes 
biomas 
brasileiross

• Reconhecer os principais biomas 
brasileiros e sua localização geográ-
fica;
• Identificar em qual bioma está 
inserida a região Norte de Minas 
Gerais.

Caderno
didático 4 h

Aula 19.
Bioma 
Cerrado

• Identificar elementos que carac-
terizam o bioma Cerrado;
• Identificar situações que con-
tribuem para a destruição do 
cerrado.

Caderno
didático 3 h

Aula 20.
Cerradão, 
cerrado 
típico, campo 
cerrado

• Identificar os ecossistemas: 
cerradão, cerrado típico, campo 
cerrado.

Caderno
didático 4 h

Aula 21.
Campo sujo, 
campo limpo 
e matas 
ciliares

• Identificar os ecossistemas: 
campo sujo, campo limpo e matas 
ciliares.

Caderno
didático 4 h

Aula 22.
Fatores que 
influenciaram 
a alteração da 
paisagem do 
bioma 
Cerrado e 
suas 
consequências 
na degradação 
desse 
ecossistemas

• Identificar os fatores que influen-
ciaram a alteração da paisagem 
do bioma  Cerrado e suas con-
-seqüências na degradação desse 
ecossistema.

Caderno
didático 4 h

Aula 23.
Benefícios 
e malefícios 
do fogo no 
cerrado

• Entender  como ocorre o processo 
de queimadas no cerrado;
• Identificar os benefícios do fogo 
para o cerrado.

Caderno
didático 4 h

Aula 24.
Bioma 
Caatingas

• Reconhecer o bioma Caatinga 
como uma das paisagens vegetais 
brasileiras;
• Identificar e caracterizar esse 
bioma de forma contextualizada.

Caderno
didático 4 h
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Aula 25.
Bioma Mata 
Atlântica

• Identificar e compreender a confi-
guração natural da Mata Atlântica e 
ecossistemas;
• Relacionar coberturas vege-
tais, fauna, clima, relevo, solos e 
recursos hídricos no bioma Mata 
A-tlântica;
• Correlacionar distribuição e biodi-
versidade nesse bioma;
• Identificar e avaliar processos de 
degradação e seus efeitos nesse 
bioma.

Caderno
didático 5 h

Aula 26.
Bioma 
Amazônia

• Identificar e compreender a confi-
guração natural do bioma Amazônia; 
• Relacionar coberturas vegetais, 
fauna, clima, relevo, solos e recur-
sos hídricos no bioma.

Caderno
didático 4 h

Aula 27.
Bioma 
Campos

• Reconhecer as principais carac-
terísticas que identificam o bioma 
Campos;
• Reconhecer os principais impac-
tos ambientais presentes na região 
desse bioma.

Caderno
didático 3 h

Aula 28.
Bioma 
Pantanal

• Identificar e compreender a dis-
tribuição e configuração do bioma 
Pantanal;
• Relacionar coberturas vegetais, 
fauna, clima, relevo, solos e recur-
sos hídricos do bioma Pantanal;
• Inter-relacionar as característi-
cas do bioma Pantanal com as dos 
demais biomas;
• Reconhecer e avaliar unidades, 
políticas de conservação e usos sus-
tentáveis dos biomas, assim como 
programas para contenção de sua 
devastação.

Caderno
didático 3 h

Aula 29.
Ecorregiões 
brasileiras

• Identificar as ecorregiões brasilei-
ras e sua distribuição pelos biomas 
brasileiros.

Caderno
didático 4 h
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Aula 1 - Nosso planeta, nossa casa! O que 
é ecologia?

  

Figura 1: O planeta em nossas mãos.                           
Fonte: Disponível em <http://blo.trustfund.com.br>. Acesso em: 14 de abr. de 2010

Meta

Esta aula tem a finalidade de desenvolver, a partir da sua experi-
ência, um conhecimento organizado sobre o ambiente, reunindo definições 
e conceitos básicos.

Objetivos 

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:

1. reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuida-
do com o nosso planeta, percebendo o nosso papel na sua preservação;

2. descrever ecologia como uma ciência multidisciplinar preocupa-
da  em  desenvolver uma consciência de preservação, visando à proteção do 
nosso planeta.
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Projeto Castanha–do-Brasil

A castanheira-do-pará, castanheira ou castanheira-verdadeira (Bertholletia excel-
sa), apresenta altura de 30 a 50 metros; tronco de 100 a 180 centímetros de diâme-
tro. Seu fruto (ouriço) pesa entre 500 a 1.500 gramas, com 15 a 24 sementes (casta-
nhas). Ela pode ser encontrada em toda a região amazônica, incluindo os estados de 
Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e norte dos estados de Goiás e Mato Grosso.
O corte da castanheira é ilegal. As castanheiras têm alto valor nutritivo e são muito 
apreciadas como alimento. Há na floresta muitas pessoas que coletam a castanha-
-do-pará para comercializar, tanto no Brasil, como no exterior. É uma atividade 
extrativista que gera empregos para o desenvolvimento sustentável, pois a extração 
não interfere na perpetuação dos castanhais.
A cutia (Dasyprocta aguti) alimenta-se de sementes e frutos da castanheira-do-pará. 
A cutia rói a dura casca dos “ouriços”, come algumas castanhas e enterra as que so-
bram, depois de saciar a fome. Esse animal esquece algumas sementes enterradas, 
que germinam, formando novos castanhais. 
A conservação dos castanhais depende, portanto, de vários fatores, entre eles a con-
servação da cutia, das abelhas da região que promovem a polinização de suas flores 
(que dão origem aos frutos e sementes), do não desmatamento e da manutenção de 
projetos de desenvolvimento sustentável, como o Projeto Castanha-do-Brasil, que 
ajuda a população local, sem interferência negativa no ambiente. 

Fonte: Coleção Projeto Araribá, vol.01. Ciências Biológicas. Ed. Moderna, 2007

Após a leitura do texto acima, responda ao desafio a seguir:
1. Assim como a cutia depende da castanha-do-pará e vice-versa, o 

homem depende do meio ambiente. Dessa maneira, reflita: você 
respira,  extrai do ar atmosférico o oxigênio necessário para a 
sua sobrevivência. De onde vem esse oxigênio que você respira e 
qual a importância dele para a manutenção da sua vida? 

1.1 A ecologia e sua importância

Figura 2: Planeta terra.
Fonte: Disponível em <www.sxc.hu>. Acesso em: 24 de abr. de 2010

Cutia: 
(Dasyprocta aguti)  

Pequeno roedor que 
vive em florestas 

úmidas, alimentando-se 
de castanha-do-pará.
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Ecologia é um termo elaborado, em 1866, pelo zoólogo alemão 
Ernst Haeckel (1834-1919) e se refere ao estudo das relações entre os seres 
vivos e o ambiente em que vivem. É uma ciência multidisciplinar uma vez 
que abrange várias áreas de conhecimento, como: biologia, física e química, 
além de ciências econômicas e sociais. Estas duas últimas áreas nos ajudam 
a compreender como são complexas as relações entre a humanidade e os 
outros seres vivos que vivem em nosso planeta.

A palavra ECOLOGIA deriva de duas palavras: oikós, que significa 
“casa”, e logos, “estudo”. Ou seja, ecologia é o “estudo da casa”, em cuja 
abordagem o termo “casa” indica todos  os ambientes do nosso planeta.

Por ser a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o 
meio em que vivem, para o homem se tornou um objeto de estudo muito 
importante, uma vez que a  interferência do homem sobre os ecossistemas 
tem gerado uma série de problemas que podem desencadear catástrofes, fu-
turamente. Essa interferência tem provocado desequilíbrios ecológicos que, 
à medida que conhecemos a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, 
podem ser evitados.

Nos últimos tempos a humanidade despertou para os vários pro-
blemas ambientais que estão sendo causados pela expansão da população 
humana no mundo. Parece que estamos tomando consciência de que é pre-
ciso agir, é necessário fazer algo para evitar a degradação do nosso planeta. 
Para isso, os conhecimentos ecológicos são fundamentais para que se reverta 
alguns dos graves problemas provocados por nós mesmos. Para evitar uma 
catástrofe maior,  precisamos compreender urgentemente a ligação entre 
seres vivos e o meio. Quando nos abrimos ao estudo da ecologia, estamos 
dando passos largos nesse sentido.

Baseada na educação ambiental, a ecologia está preocupada em 
estudar o modo como o indivíduo e a sociedade humana se relacionam com 
a natureza, tendo como finalidade o desenvolvimento de atitudes e valo-
res necessários para melhorar o nosso planeta. Tentando desenvolver uma 
consciência de conservação, a sociedade, através da educação ambiental, é 
estimulada a participar de ações de preservação para manutenção e melhor 
qualidade da vida em comunidade.

Se levarmos em conta a floresta Amazônica, por exemplo, há mui-
tas espécies de árvores e de outras plantas. Também é muito vasta a sua  
variedade de animais. Calcula-se que em uma única árvore da floresta Ama-
zônica existem mais de mil espécies diferentes de insetos.  Na caatinga, exis-
te uma vegetação bem diferente: há menos árvores e elas são mais baixas e 
têm menos folhas do que as árvores da floresta Amazônica. Entre as árvores 
da caatinga, há cactos – plantas comuns em ambientes seco. Além disso, o 
número de espécies de animais nesse espaço também é menor do que na 
floresta Amazônica. Isso evidencia a importância de cada ambiente, de cada 
espécie que compõe esse ambiente, pois existe todo um equilíbrio que per-
mite a existência dos diferentes tipos de vida.

Como tema central da ecologia, temos o ecossistema, que alguns 
autores chegam a  comparar ao código genético: os ecossistemas seriam o 

Ecologia:
Ramo da biologia que 
estuda as interações 
entre os seres vivos e o 
meio onde vivem.
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código genético do nosso planeta. Por isso uma das grandes preocupações da 
ecologia nos dias de hoje é compreender, não apenas as interações entre os 
organismos e o seu meio, mas também estudar as consequências das ações 
humanas, como queimadas, poluição,  desmatamento e mudanças climáti-
cas, sobre tais relações. 

Dessa forma, pode-se dizer que a ecologia é uma ciência muito 
ampla que, além de contribuir para o conhecimento sobre a natureza, tam-
bém colabora com a tomada de decisões  e formulações de políticas públicas 
frente às ameaças aos seres vivos e ao ambiente. 

Breve histórico sobre a ecologia

Antiguidade: Dizia-se que o homem observava os animais, as plan-
tas e os fenômenos naturais. Com base nesses fenômenos, planejava o plan-
tio, a colheita etc. Ou seja, toda a vida era direcionada através da natureza.

Século XVII e XVIII: Ainda procurando entender as relações homem 
e  natureza, os estudiosos da época empenhavam-se na busca de respostas. 
Era o começo de um interesse pelos fenômenos naturais e sua influência na 
vida humana.

Século XIX: Foram dados os primeiros passos para se tentar com-
preender os fenômenos ecológicos. O naturalista alemão Alexander Von 
Humboldt, em uma viagem pelas florestas tropicais da América do Sul, fez 
observações metódicas do ambiente. Baseado em suas observações, fez a 
suposição de que a relação entre o ambiente e os seres vivos que ali habita-
vam era uma relação estática.

Ideias de Charles Darwin: Charles Darwin, com suas ideias, con-
tribuiu para tentar compreender o meio ambiente,  concluiu com os seus 
estudos que o meio sofre mudanças contínuas por influência do clima e dos 
próprios seres vivos, e que as espécies também vão  sofrendo modificações.

Ernest Haeckel: Através de suas pesquisas, chegou à conclusão de 
que o meio não é estático, sofre constantes e lentas mudanças. A palavra 
ECOLOGIA surgiu nos trabalhos  de Ernest Haeckel.

Final do século XIX e início do século XX: Nasceu uma nova ciência: 
a ECOLOGIA agora é reconhecida como ciência. Houve estudos mais detalha-
dos sobre ecologia, que permitiram conhecer melhor as interações entre as 
espécies e o meio.

Década de 60: A sociedade é despertada pela difusão da palavra 
ECOLOGIA.

Década de 70: Período de crescimento industrial, a natureza sofreu 
com a intensa retirada dos recursos naturais. Houve a necessidade de se 
adotar medidas para administrar a retirada destes recursos.

Década de 80: Homologou-se, em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, que trouxe indicativos para que os municípios assu-
missem posição mais ativa nas questões ambientais. Começaram  a  se criar 
legislações  sobre as questões ambientais.

Fonte: Zompero, A. 2010.



e-Tec Brasil/CEMF/UnimontesEcologia 23

Resumo

• A palavra ECOLOGIA deriva de duas palavras oikós: casa; e logos: 
estudo. “Estudo da casa”.  O termo CASA indica todos  os am-
bientes do nosso planeta; 

• Ecologia é o ramo da biologia que estuda as interações entre os 
seres vivos e o meio onde vivem;

• A ecologia é uma ciência multidisciplinar uma vez que abrange 
várias áreas de conhecimento como: biologia, física e química, 
além de ciências econômicas e sociais. Estas duas últimas áre-
as nos ajudam a compreender como são complexas as relações 
entre a humanidade e os outros seres vivos que vivem em nosso 
planeta;

• A ecologia se tornou um objeto de estudo muito importante, 
uma vez que a  interferência do homem sobre os ecossistemas 
tem gerado uma série de problemas, que podem futuramente 
desencadear catástrofes.

Atividades de aprendizagem

1) Nos dias atuais existe uma preocupação muito grande com relação ao es-
tudo da ecologia. De acordo com o que foi estudado nesta aula,  defina com 
as suas palavras o significado de ECOLOGIA.
 
2) Trabalho em grupo:

Os conhecimentos ecológicos são fundamentais para que se reverta alguns 
dos graves problemas provocados pelo homem ao planeta Terra. Dê a sua 
contribuição elaborando 10 dicas de preservação ecológica. Compare as suas 
dicas com as de seus colegas, tentem unificar aquelas que forem mais ci-
tadas e formulem os 10 mandamentos da ecologia. Não se esqueça: esses 
mandamentos devem ser elaborados pela turma. Mostre que vocês, futuros 
técnicos ambientais, estão preocupados em preservar o nosso planeta. 
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Aula 2 - Organizando os seres vivos: vi-
são ecológica e visão biológica

Meta

Nesta aula temos a finalidade de gerar uma reflexão sobre o fato 
de que a vida se inicia de um minúsculo  átomo e chega à complexidade da 
biosfera, e de que os seres vivos são organizados no ecossistema, hierarqui-
camente, na perspectiva da biologia e da ecologia.

Objetivos

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. conhecer a organização dos seres vivos na natureza desde o áto-

mo até a biosfera;
2. compreender que  os seres vivos podem ser agrupados em ní-

veis de organização diferentes, levando em conta a perspectiva biológica e 
ecológica;

3. discutir os conceitos de hábitat, nicho ecológico, população e 
comunidade;

4. relacionar o nicho ecológico de uma espécie com os recursos am-
bientais por ela explorados e as interações com outras espécies.

2.1 Visão biológica

Os seres vivos se organizam na natureza em uma espécie de or-
dem hierárquica conhecida como níveis de organização. Essa estratificação 
vai desde a menor partícula estável detentora da característica da matéria, 
ou seja, o átomo, até a biosfera. Toda a matéria do universo é formada 
por átomos. Um arranjo preciso de átomo é conhecido como moléculas. As 
moléculas se unem formando organelas, como, por exemplo, mitocôndrias. 
Organelas diferentes formam uma célula e um conjunto de células do mesmo 
tipo formas um tecido. A união de tecidos forma um órgão e uma combina-
ção de órgão é conhecida como sistema. Um organismo nada mais é do que 
a união de vários sistemas. 

Átomo:
Menor partícula que 
ainda caracteriza 
um elemento 
químico; partícula 
submicroscópica que 
constitui a matéria. Os 
átomos são formados 
por elétrons, prótons e 
nêutrons.

Moléculas:
Conjunto de átomos 
unidos por ligações 
químicas. As moléculas 
constituem as 
substâncias químicas.

Organelas:
Estruturas presentes 
no citoplasma das 
células, cujas funções 
desempenhadas são 
comparáveis a de 
pequenos órgãos 
celulares. 

Célula:
Unidade estrutural 
e fisiológica da vida. 
As células podem ser 
procarióticas (sem 
núcleo organizado)  
ou  eucariótica (com 
núcleo delimitado pela 
carioteca). As células 
formam os diferentes 
tipos de tecidos.

Tecido:
Grupo de células 
dos organismos 
multicelulares que 
apresentam estruturas 
e funções semelhantes. 
Os tecidos constituem 
os órgãos.
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Figura 3: Níveis de organização do átomo ao organismo – visão biológica.
Fonte: Disponível em <http://www.cientic.com>. Acesso em: 23 maio 2010.

2.2 Visão ecológica

Embora todos esses níveis de organização sejam objetos de estudo 
da biologia, a ecologia preocupa-se com níveis de organização a partir do or-
ganismo. O conjunto de organismo de uma mesma espécie que vive em uma 
mesma área, em mesmo espaço de tempo, é chamado de população. O con-
ceito de espécie é muito estudado na genética e na evolução, mas também 
possui um valor importante na ecologia. Podemos caracterizar como sendo 
da mesma espécie aqueles seres que são capazes de cruzar, gerando descen-
dentes férteis. Comunidade ou biocenose é o conjunto de populações que 
vivem em uma mesma área e em um mesmo intervalo de tempo.

A relação das comunidades com o meio físico (solo, temperatura, 
umidade etc.) é conhecido como ecossistema. E o conjunto de todos os ecos-
sistemas terrestres é definido como biosfera.

Órgãos:
Conjunto de tecido 

que se organizou para 
desempenhar uma 

determinada função 
biológica.

Sistema:
 Do grego sietemiun, 

caracteriza um 
conjunto de elementos 

interconectados, de 
modo a formar um todo 

organizado.

Organismo:
Do grego organismos 

(“conjunto”), 
caracteriza  o conjunto 

de órgãos que 
constituem um ser vivo.

Espécie:
Conjunto de organismos 

semelhantes, 
capazes de se 

cruzar em condições 
naturais, produzindo 

descendentes férteis.

População:
Conjunto de indivíduos 
de uma mesma espécie 
que vive numa mesma 

área e num mesmo 
período de tempo, 

mantendo entre si certa 
dependência.

Comunidade ou 
biocenose:

Conjunto de populações 
interdependentes 
que vivem numa 

determinada área 
geográfica, num 

determinado período de 
tempo.

Biosfera:
Conjunto de regiões da 
terra capaz de abrigar 

formas de vida.
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Figura 4: Niveis de organização do organismo à biosfera – visão ecológica.
Fonte: Disponível em <http://www.cientic.com/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=204:a-biosfera&catid=20:diversidade-na-biosfera&Itemid=87>. Acesso 
em: 02 maio 2010.

2.3 Outros conceitos importantes

Cada organismo vive em um local ao qual ele está mais adaptado. 
Por exemplo, um peixe vive no rio e um macaco na copa de uma árvore; 
cada qual está bem adaptado ao ambiente em que vive. Esse “endereço” do 
organismo é chamado de hábitat. 

Cada ser vivo desempenha um conjunto “funções” na comunidade em 
que vive. Podemos citar como exemplo sua dieta, seus inimigos naturais, hábitos 
de acasalamento, hábitat, etc. Esse conjunto de “funções” desempenhadas por 
um organismo é conhecido na ecologia como nicho ecológico. O nicho de uma 
espécie representa sua  profissão. A existência de nichos diferentes dentro de 
um mesmo nicho é muito importante para evitar a competição.

2.4 Hábitat e nicho ecológico

O ecossistema é explorado pelos seres vivos que nele vivem. O con-
junto dos lugares em que uma espécie ou mais se alimentam, reproduzem e se 
abrigam é chamado de hábitat. É o endereço da espécie em um  determinado 
ecossistema. O hábitat de uma espécie indica onde encontrá-la.

Hábitat:
Conjunto de locais 
em que um ou 
mais organismos se 
alimentam, reproduzem 
e se abrigam.
 
Nicho ecológico:
Conjunto de interações 
que os indivíduos de 
uma determinada 
espécie mantêm. É o 
papel que uma espécie 
desempenha dentro de 
um ecossistema.
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Figura 5: Hábitat - lugar onde vive uma dada espécie. 
Fonte: Disponível em <http://www.sxc.hu>. Acesso em: 02 maio 2010.

 
Figura 6: Hábitat -  lugar onde vive uma dada espécie. 
Fonte: Disponível em <http://www.sxc.hu>. Acesso em: 02 maio 2010.

Os pesquisadores chamam de nicho ecológico o conjunto das con-
dições em que uma espécie (ou população) vive e se reproduz. É o papel 
desempenhado pela espécie dentro de um ecossistema. O nicho ecológico 
é considerado a “profissão” da espécie. O nicho ecológico informa onde e à 
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custa de que cada espécie se alimenta, a quem serve de alimento, onde e 
como se reproduz. Assim, dizemos que o nicho ecológico está ligado ao conjun-
to de atividades ecológicas que uma espécie desempenha no ecossistema.
 

Figura 7: Nicho Ecológico
Fonte: Disponível em <www.sxc.hu>. Acesso em: 02 maio 2010.

A importância do nicho ecológico 

Na natureza, o nicho ecológico de qualquer espécie é a posição que esta ocupa na 
comunidade - o seu tipo de alimentação, o local onde se alimenta, os predadores que 
a ameaçam, a área onde se reproduz e está em atividade. 
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“O porco-espinho, por exemplo, é um habitante noturno da floresta que se abriga 
nas árvores ocas, se alimenta de raminhos e cascas das árvores e é atacado pelos 
mustelídeos (por exemplo, uma doninha)”, exemplifica a bióloga e pesquisadora Ca-
mila Kunz, de Porto Alegre, RS.
O nicho ecológico de um animal pode variar com o tempo. “Um ovo de rã se desen-
volve até se transformar num girino que se alimenta de plantas, o qual, mais tarde, 
adapta-se a um modo de vida terrestre e passa a se alimentar de insetos”, explica ela. 
Numerosas espécies de patos e gansos nascem na tundra (onde se alimentam de 
insetos), voam para o sul, alimentando-se durante o trajeto de plantas aquáticas de 
água doce, e passam o inverno em estuários ou sapais.
Um fato interessante é que na ecologia duas espécies não ocupam  ao mesmo tempo 
o mesmo nicho numa comunidade. É possível considerar os nichos como um meio 
natural de diminuir a competição entre as espécies. 
“Imagine duas aves aquáticas intimamente relacionadas - o corvo-marinho-de-crista 
e o corvo-marinho-de-faces-brancas. Ambas essas aves são escuras, apresentam di-
mensões consideráveis e bico razoavelmente longo, evoluíram a partir de um ante-
passado comum, mas têm nichos diferentes”, afirma. 
“O corvo-marinho-de-crista pesca em águas pouco profundas; o corvo-marinho-de-
-faces-brancas, no mar alto; o primeiro faz o ninho junto à base dos rochedos, o 
segundo, em locais mais elevados”, explica. Não existe uma competição entre essas 
duas espécies, devido à diferença que existe entre seus modos de vida.

 
Camila Kunz, bióloga 

Porto Alegre - RS 

Fonte: Disponível em <http://inema.com.br/mat/idmat002133.htm>. Acesso em: 02 maio 2010.

2.4.1  População e comunidade 

Em um ecossistema existem várias populações de diferentes espé-
cies de seres vivos. No pantanal, por exemplo, existem populações de capi-
varas, de onças e de várias outras espécies. Essas populações estabelecem 
vários tipos de relação de interdependência. População em uma definição 
biológica, é um conjunto de indivíduos de mesma espécie que habita deter-
minada região geográfica. As populações de diferentes espécies que convi-
vem em uma determinada região formam uma COMUNIDADE, BIOCENOSE ou  
BIOTA. Uma floresta, por exemplo, compõe-se de população de arbustos, de 
árvores, de pássaros, de formigas, de microorganismos etc. que convivem e 
se inter-relacionam formando uma comunidade.

     
    

Resumo

• os seres vivos podem ser organizados na natureza por uma visão 
biológica ou ecológica;

• visão ecológica: átomo à molécula à organela à célula à tecido 
àórgão àsistema à organismo;

• visão biológica: organismo à população à comunidade à ecossis-
tema à biosfera;

• hábitat é o lugar em que  uma espécie vive. É o endereço da 
espécie;

Biocenose ( ou 
comunidade biológica):
Conjunto de seres vivos 
de diferentes espécies 

que coabitam uma 
mesma região.
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• nicho ecológico é o conjunto de relações de um organismo com 
o ambiente em que vive. É o “modo de vida” de um organismo 
na natureza.

Atividades de aprendizagem 

1) (VUNESP) Os diversos níveis de organização biológica são:

1- célula;  2- tecido; 3- órgãos; 4- indivíduos; 5- comunidade; 6- população; 
7- ecossistema. Assinale a alternativa CORRETA, que contêm os níveis estu-
dados em ecologia.

a) 2, 1 e 3  
b) 6, 5 e 7  
c) 6, 4 e 5
d) 3, 5 e 7
e) 2, 3 e 7

2) Complete as setas abaixo  indicando a organização dos seres vivos na visão 
da biologia e da ecologia:

a) visão biológica:

 ________________ → _____________________ → _________________ 
→ ___________________________ → __________________________   →  
___________________ → _________________ →  __________________ 

b) visão ecológica: 

→ __________________________ →  __________________________ 
→  _________________ →  __________________ → ________________ 

3) Qual a diferença entre nicho ecológico e hábitat?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
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4) A onça e a capivara possuem o mesmo nicho ecológico? Justifique a sua 
resposta.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

5) (Unifesp) Uma certa espécie de anfíbio consegue sobreviver em locais 
entre 18ºC e 30ºC de temperatura ambiente (1). A temperatura medica va-
riando entre 20ºC e 30ºC presente em algumas matas litorâneas do Sudeste 
brasileiro torna o ambiente ideal para essa espécie viver (2). Esse anfíbio 
alimenta-se de pequenos invertebrados, principalmente insetos, que se re-
produzem nas pequenas lagoas e poças d’água abundantes no interior dessas 
matas (3).

No texto, as informações 1, 2 e 3, referentes a essa espécie, relacionam-se, 
respectivamente, a:

a) hábitat, hábitat, nicho ecológico;
b) hábitat, nicho ecológico, nicho ecológico;          
c) hábitat, nicho ecológico, hábitat;
d) nicho ecológico, hábitat, hábitat;
e) nicho ecológico, hábitat, nicho ecológico.
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Aula 3 - Biosfera: a grande esfera da vida

Meta

Esta aula tem a finalidade de apresentar a você os conceitos de 
ecossistema, bióticos, abióticos e biosfera.

Objetivos

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. explicar os conceitos de ecossistema e biosfera;
2. compreender que o ecossistema é formado pelos componentes 

bióticos em interação com os abióticos;
3. diferenciar os componentes bióticos e abióticos de um ecossis-

tema;
4. sensibilizar-se em relação à importância da preservação do meio 

ambiente;
5. reconhecer que o dinamismo dos ecossistemas é representado 

por uma relação permanente entre seus componentes bióticos e abióticos.

3.1  Ecossistema

Chamamos de ecossistema o conjunto formado pelas comunidades 
biológicas: parte biótica em interação com os fatores abióticos do meio. 

Em um local onde existem várias espécies de seres vivos, estes 
podem ser afetados pelos organismos de outras espécies que convivem com 
eles e, também, pelos elementos não vivos desse ambiente.

Por exemplo,  pense em uma lagoa. Os peixes que estão vivendo den-
tro dela necessitam, para sua sobrevivência, da água e do oxigênio dissolvido na 
água; as plantas dependem da luz, da água, dos sais minerais, do gás carbônico 
e do oxigênio para crescer e se alimentar. Outros seres vivos dependem das 
plantas e do oxigênio do ar para sobreviver. Toda essa interação de seres vivos 
com os elementos do ambiente é que vão constituir o ecossistema.

3.2  Componentes estruturais de um ecossistema 

Um ecossistema é constituído de dois componentes básicos:

COMPONENTE BIÓTICO + COMPONENTE ABIÓTICO
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Mas o  que são componentes bióticos e componentes abióticos?
• Componentes bióticos → são os seres vivos.
• Componentes abióticos → são representados pelos fatores físi-

cos ou químicos, tais como: luz, temperatura, substâncias quími-
cas (nutrientes) e água.

3.2.1 Os componentes abióticos

A luz (fator físico) é um dos componentes mais importantes dos 
ecossistemas, principalmente, porque é a forma de energia utilizada pelos 
seres vivos clorofilados para a realização da fotossíntese. Além disso, a radia-
ção solar, interagindo com a atmosfera e com a superfície terrestre, interfe-
re em outros fatores físicos como calor,  umidade e  pluviosidade.

A atmosfera é fundamental para os ecossistemas, pois, além de 
conter gases essenciais à vida, atua como um “cobertor” ou uma estufa, 
impedindo que a Terra perca calor. 

Os componentes abióticos afetam diretamente os seres vivos de 
um determinado ecossistema, por exemplo: o desenvolvimento de uma flo-
resta poderia ser um fator que modificaria toda a umidade do ar e, conse-
quentemente, a temperatura de uma determinada região.

Figura 8:  Componentes abióticos  - planeta Terra.
Fonte: Disponível em <http://marinesezeta.blogspot.com/2009/03/nuestro-ambiente.html>. 
Acesso em: 14 maio 2010.
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3.2.2 Os componentes bióticos

Os componentes bióticos (seres vivos) podem ser representados por 
dois grupos: os fotossintetizantes e os quimiossintetizantes, considerados os 
produtores de um ecossistema.

Esses seres vivos conseguem produzir seu próprio alimento a par-
tir de substâncias inorgânicas. Normalmente, eles utilizam  energia de uma 
fonte secundária, não orgânica, que, na maioria das vezes, é a energia solar 
(luz do sol). Por isso são chamados de autótrofos.

Podemos citar, como seres autótrofos, as plantas clorofiladas, as 
quais captam energia luminosa e a utiliza para sintetizar moléculas orgânicas 
que lhe servirão de alimento.

Por produzirem o seu próprio alimento, os seres autótrofos são 
chamados de PRODUTORES. 

Existem, também, os seres bióticos que são heterótrofos: aqueles 
que necessitam capturar seu alimento do meio em que vivem. Todos os ani-
mais,  por exemplo, são heterotróficos, pois alimentam-se de plantas ou de 
outros animais. Ao contrário dos autótrofos, os heterótrofos não produzem 
seu próprio alimento, dependem de algum alimento que encontram no meio 
onde se encontram. São chamados de CONSUMIDORES e DECOMPOSITORES.

                
Figura 9:  Componentes bióticos – seres vivos (representado por peixes coloridos)    
Fonte: Disponível em <http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=search&w=1&txt=animais%2F&p=#>. 
Acesso em: 23 jun. 2010.

Abiótico:
Qualquer fator não vivo 
(composição química, 
temperatura, umidade 
etc.) que interage 
com seres vivos nos 
ecossistemas.

Biótico:
Todo ser vivo 
encontrado nos 
ecossistemas 
(animais, vegetais, 
fungos, bactérias e 
protozoários).

Autótrofo:
Organismo que 
produz seu próprio 
alimento a partir de 
substâncias inorgânicas 
e de uma fonte de 
energia. Os seres 
autotróficos podem 
realizar fotossíntese ou 
quimiossíntese.

Produtores:
Conjunto de seres 
vivos autótrofos, que 
constituem o primeiro 
nível trófico das cadeias 
alimentares.

Heterótrofo:
Organismo que não 
produz seu próprio 
alimento e depende 
de uma fonte de 
alimentação, que 
poderá ser uma planta 
ou outro animal, para 
sobreviver.
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3.3  Biosfera                     

Figura 10: Biosfera
Fonte: Disponível em <http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/a-biosfera.htm>. Acesso 
em: 13 jun. 2010.

Já sabemos que os seres vivos podem ser encontrados  na água, no 
ar e no solo. O conjunto de todos os lugares onde podemos encontrar vida 
é o que constitui a porção da Terra que é chamada de biosfera. A biosfera 
é formada pela reunião de ecossistemas de todo o planeta, compreendendo 
uma faixa  equivalente a 12 km de altura: metade acima do nível do mar e 
metade abaixo dele.

A biosfera, portanto, compreende todos os ecossistemas da Terra: 
florestas, campos, desertos, oceanos, caatinga, cerrados e outros.

A interferência do homem na natureza, nos últimos séculos, tem 
gerado significativas alterações na biosfera, com a destruição de recursos na-
turais necessários à sobrevivência de várias espécies. A Organização das Na-
ções Unidas (ONU), muito preocupada com essas ações catastróficas, criou, 
em 1972, o conceito de reservas da biosfera, na tentativa de proteger os 
patrimônios naturais da humanidade.

Ao estudarmos os diferentes tipos de ambientes onde podemos en-
contrar os seres vivos, delimitamos diversos conjuntos da biosfera, como por 
exemplo: lagoa, rio, floresta, mar etc. Concluímos, então, que  biosfera é a 
soma de todas as regiões do planeta onde  é possível existir vida. E cada  um 
desses conjuntos será considerado um ecossistema.

O filme “Avatar” retrata 
um planeta totalmente 
desconhecido chamado 

pandora. Assista ao 
filme e estabeleça um 
paralelo com o mundo 

ecológico real. Faça 
uma análise, no máximo 
25 linhas, e encaminhe 
ao professor formador.

Os antigos gregos 
consideravam a 

Terra uma deusa e a 
denominavam Gaia. 

Eles  a entendiam como 
um complexo vivo. Em 
1790, de acordo com o 

historiador  Mclnture 
(1963), James Hutton 
proferiu uma palestra 
para a Sociedade Real 
de Edimburgo e disse 
algo que comungava 

com a ideia dos antigos 
gregos: Hutton disse 
que a Terra era um 

superorganismo vivo 
e estabeleceu uma 

analogia entre a 
circulação do sangue, 

a circulação dos 
elementos nutrientes da  

Terra e a destilação da 
água dos oceanos pelo 

sol, o que possibilita 
seu retorno em forma 

de chuva, refrescando o 
planeta.
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Biosfera

Reserva da Biosfera

Biosfera é a porção da Terra onde a vida se faz presente. Envolve a crosta terrestre, 
as águas, a atmosfera e, hoje, sofre alterações significativas, rápidas e desastrosas, 
com a destruição sistemática de seus habitats e recursos naturais de que depende a 
comunidade planetária. 
As Reservas da Biosfera são áreas de ecossistemas terrestres ou costeiros internacio-
nalmente reconhecidas pelo programa “O Homem e a Biosfera” (“Man and Biosphe-
re”) desenvolvido pela Unesco, desde 1972, juntamente com o PNUMA – Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente – a UICN – U NIÃO Internacional para a 
Conservação da Natureza, além de agencias internacionais de desenvolvimento de 
relações equilibradas entre as ações humanas e o meio ambiente. Estas reservas 
possuem três importantes funções: conservação, desenvolvimento e apoio logístico 
às áreas protegidas. Atualmente, existem 411 Reservas da Biosfera em 94 países, co-
brindo uma área superior a 250 milhões de hectares.
Cada Reserva da Biosfera é uma coleção representativa dos ecossistemas caracterís-
ticos da região em que esta se estabelece. Seu conjunto de reservas forma uma rede 
mundial que fomenta a troca de informações, experiências e pessoal - em particular 
entre Reservas da Biosfera com tipos de ecossistemas semelhantes, como também 
que possuam experiência em resolução de problemas similares. Sendo um instru-
mento de conservação, as reservas favorecem a descoberta de soluções para proble-
mas como desmatamento, desertificação, poluição atmosférica, efeito estufa, etc.
As Reservas da Biosfera privilegia o uso sustentável dos recursos naturais em suas áreas 
de proteção. Seus objetivos são de promover o conhecimento e a prática de atividades 
auto-sustentáveis, alem de desenvolver valores humanos para implementar relações de 
equilíbrio entre as populações humanas e o meio ambiente em todo o planeta.
Nas Reservas da Biosfera, existe monitoramento, gerenciamento, pesquisas e pro-
gramas de educação ambiental. Há o trabalho de desenvolvimento profissional e 
de trocas de informações com os técnicos de manejo. Assim como o gerenciamento 
das atividades locais pelo conjunto formado por instituições governamentais, não 
governamentais e centros de pesquisa. Este conjunto de ações visa o atendimento ás 
necessidades das comunidades locais e seu relacionamento com o meio que os rodeiam. 

Fonte: Disponível em <www.biosferadacaatinga.org.br>. Acesso em: 22 jun. 2010.

Biosfera:
Conjunto das regiões da 
Terra capaz de abrigar 
formas de vida.
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Resumo

• ecossistema é o conjunto formado pelas comunidades biológi-
cas, parte biótica, em interação com os fatores abióticos do 
meio; 

• componentes abióticos são representados pelos fatores físicos 
ou químicos, tais como: luz, temperatura, substâncias químicas 
(nutrientes) e água; 

• componentes bióticos podem ser representados por dois grupos: 
os fotossintetizantes e os quimiossintetizantes, considerados os 
produtores de um ecossistema;

• biosfera é o conjunto das regiões da Terra capaz de abrigar for-
mas de vida.

Atividades de aprendizagem

1) Após os conhecimentos adquiridos através dessa aula, explique, com as 
suas palavras, o que é um ecossistema.

____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2) (Cesgranrio – RJ) Uma simples noz caída na floresta pode garantir a so-
brevivência de besouros, formigas, musgos etc. A noz, ambiente abiótico, 
abrigando uma série de seres vivos interagindo, é um exemplo de:

a) comunidade   
b) nicho ecológico
c) ecossistema
d) hábitat
e) população

3) Diferencie componentes bióticos de componentes abióticos de um ecos-
sistema.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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4) Pesquise no glossário e dê a definição de:

a) autótrofos:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

b)  heterótrofos: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

c) produtores:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

5) Explique com suas palavras o que você entendeu sobre o conceito de 
biosfera.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6) Em 1972, foi criado pela ONU o conceito de reservas da biosfera, para qual 
objetivo?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
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Aula 4 - A energia e sua origem 

Meta

Esta aula tem a finalidade de  esclarecer para você as diferentes 
formas de obtenção de energia para a manutenção da vida, ressaltando di-
ferenças básicas entre os autótrofos em um ecossistema.

 
Objetivos 

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. explicar os processos de fotossíntese e quimiossíntese;
2. diferenciar as formas de obtenção de energia em um ecossiste-

ma entre autótrofos.

Leia estes versos que fazem parte da música ”Luz do Sol”, de  Ca-
etano Veloso: 

“Luz do Sol, que a folha traga e traduz 

Em verde novo 

Em folha, em graça, em vida, em força, em luz... “

Nesta canção, o autor refere-se a um processo que ocorre em to-
das as plantas e, nesta aula nós vamos conhecer um pouco sobre esse 
processo.
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4.1 Formas de obtenção de energia: organismos 
autótrofos X fotossíntese

Figura 11: Esquema da Fotossíntese.
Fonte: Disponível em <www.quimicalizando.com/.../08/fotossintese.jpg>. Acesso: 27 jun. 2010.

Plantas e algas não se alimentam de outros seres vivos, elas têm a 
capacidade de produzir substâncias que formam o seu corpo e fazem com 
que elas cresçam. Para que isso ocorra, elas realizam uma transformação 
química denominada FOTOSSÍNTESE.

É através desse fenômeno, tão importante, que se originam quase to-
das as moléculas orgânicas de nosso planeta e, praticamente, todo o oxigênio. 

O nome fotossíntese justifica-se por ser um processo de síntese que 
exige luz para ser realizado (FOTO = LUZ).

A fotossíntese é um processo de captação de energia luminosa e 
produção de matéria orgânica. A partir desse fenômeno, toda  energia lumi-
nosa captada é convertida em energia química. Essa energia química reúne 
6 (seis) moléculas de gás carbônico (CO2), 6 (seis) moléculas de água (H2O) 
e energia luminosa, componentes que se transformam em uma molécula de 
glicose (C6H12O6) e  6 (seis) moléculas de oxigênio (O2). 

É a partir da glicose, sintetizada no processo de fotossíntese, que 
as plantas produzem os demais tipos de substâncias orgânicas que formam 
o seu corpo. E, quando as moléculas de glicose são quebradas, as plantas 
obtêm a energia necessária para o funcionamento de suas células.

Fotossíntese:
Processo realizado 

por plantas, algas e 
cianobactérias, no qual 

gás carbônico e água 
combinam originando 
substâncias orgânicas 

(glicose) e gás oxigênio. 
A fonte de energia para 

a fotossíntese é a luz 
do sol.

No ecossistema em que 
vivemos, os animais 

conseguem alimento 
necessário para a 

sobrevivência através 
de algumas práticas 

como a caça, a pesca, 
entre outras. As plantas 

também precisam de 
alimento, mas não 

caçam, não pescam 
e não comem outras 
plantas. Como você 

acha que elas obtêm 
o alimento  que é 

traduzido em energia 
para  que continuem 

vivas?
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Equação da fotossíntese:

                                 Energia Luminosa    

6CO2 + 6H2O  1C6H12O6 + 6O2

4.2 Quimiossíntese

Processo realizado apenas por alguns tipos de bactérias, que atra-
vés do gás carbônico produz o seu próprio alimento. A energia utilizada para 
produção do alimento tem sua origem nas reações químicas liberadas da 
energia encaminhada para produção de compostos orgânicos. Neste processo 
não há utilização da luz. 

Grupos de bactérias quimiossintetizantes:
• sulfobactérias – oxidam compostos do enxofre;
• ferrobactérias – oxidam compostos do ferro;
• nitrobactérias – oxidam compostos do nitrogênio.

Após a obtenção de energia necessária, pela oxidação, as bactérias 
passam à segunda fase, que é a fase de síntese. Elas utilizam a energia, pro-
duzem a matéria orgânica, a partir da água e do gás carbônico:

SUBSTÂNCIA ORGÂNICA  +  O2  → SUBSTÂNCIA ORGÂNICA 
OXIDADA  +  ENERGIA

Várias bactérias quimiossintetizantes podem ser encontradas no 
solo, em ambientes desfavoráveis à maior parte dos seres vivos, e nas pro-
fundezas dos oceanos, especialmente em fontes termais submarinas.

Resumo

• os seres vivos são classificados em autótrofos e heterótrofos, de 
acordo com a sua forma de obtenção de energia;

• os seres autótrofos são aqueles capazes de produzir o seu pró-
prio alimento a partir de substâncias inorgânicas e de uma fonte 
de luz. Os seres autótrofos são chamados de produtores e  reali-
zam fotossíntese ou quimiossíntese.

• fotossíntese é o processo pelo qual os seres autótrofos sinteti-
zam seu próprio alimento, utilizando a energia luminosa (luz do 
sol), CO2  (gás carbônico) encontrado no ar atmosférico, água e 
sais minerais (absorvidos pelas raízes). No processo, essas subs-
tâncias são transformadas em oxigênio, glicose e água.

• quimiossíntese é um processo realizado apenas por alguns tipos 
de bactérias no qual substâncias orgânicas são sintetizadas a 
partir de energia liberada em certas reações químicas inorgâ-
nicas. Nesse processo, não há utilização da luz, a obtenção de 
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energia se dá pela síntese de carboidrato, a partir de CO2  e  H2O, 
e de oxidação de substâncias inorgânicas, como o H2O (gás sulfí-
drico), o Fe CO3 (carbonato de ferro) e a NH3  (amônia).

Atividades de aprendizagem

1) De acordo com o que foi estudado nesta aula e o que você entendeu, dê 
uma rápida explicação, sobre: 

a) fotossíntese: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

b) quimiossíntese: 
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

 

2) Analisando o esquema a seguir, podemos compreender o processo de 
transformação da água, dos nutrientes e do gás carbônico em oxigênio, atra-
vés da fotossíntese. 

Figura 12: Esquema da fotossíntense.
FONTE: Disponível em <ecoluz.pbworks.com/Importância-das-árvores>. Acesso em: 28 jun. 2010.
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Identifique e explique o que a planta produz (importante para ela) durante 
o processo de fotossíntese. 
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
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Consumidores:
Organismos 
heterotróficos 
cuja alimentação 
dependem, direta ou 
indiretamente, dos 
produtores. Aqueles que 
alimentam diretamente 
dos produtores são 
consumidores primários 
(herbívoros); os 
que alimentam de 
consumidores primários 
são consumidores 
secundários 
(carnívoros); os que 
alimentam tanto de 
produtores como de 
consumidores são 
onívoros.

Decompositores:
Seres vivos que se 
alimentam de cadáveres 
de outros seres. 
Representados por 
espécies de fungos 
e bactérias. Causam 
a decomposição e a 
reciclagem da matéria 
orgânica, promovendo 
o reaproveitamento 
dos nutrientes no 
ecossistema.

Aula 5 - Formas de obtenção de energia: 
heterótrofos 

Meta
Esta aula tem a finalidade de  esclarecer para você as diferentes 

formas de obtenção de energia para a manutenção da vida, ressaltando di-
ferenças básicas entre heterótrofos em um ecossistema. 

Objetivos 

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. explicar os processos de respiração aeróbica, respiração anaeró-

bica e fermentação;
2. diferenciar as formas de obtenção de energia em um ecossiste-

ma entre autótrofos e heterótrofos.

5.1 Heterótrofos

Os seres heterótrofos são representados pelos consumidores e pe-
los decompositores.

Os consumidores são organismos que se alimentam de outros orga-
nismos, como fazem todos os animais. Os que se alimentam dos produtores 
são chamados consumidores primários, como é o caso dos herbívoros, que 
se alimentam de plantas. Aqueles que se alimentam de herbívoros são de-
nominados consumidores secundários; os que se alimentam de consumidores 
secundários são os consumidores terciários e, assim, sucessivamente.

Decompositores são organismos heterotróficos formados pelas bac-
térias e fungos que, como o próprio nome, representam os seres vivos res-
ponsáveis por degradar matéria orgânica dos cadáveres de outros seres.

Os seres heterotróficos são aqueles que captam seus alimentos, 
substâncias orgânicas do meio em que vivem. Todos os animais, por exemplo, 
são heterotróficos. Ao alimentar-se de vegetais, ou de outros animais que se 
alimentam de vegetais, os heterótrofos somam ao seu organismo substâncias 
sintetizadas pela fotossíntese, de forma direta ou indireta, utilizando essas 
substâncias como fontes de energia para o funcionamento de suas células.

5.2  Respiração aeróbica

Vocês já ouviram falar em respiração aeróbica? Como já comenta-
mos anteriormente, todos os seres para se manterem vivos necessitam de 
obter energia por meio da degradação de substâncias orgânicas. Esse proces-
so é  conhecido como respiração aeróbica. 
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A respiração aeróbica é aquela que utiliza o oxigênio e como produ-
to tem-se o gás carbônico. Este tipo de respiração processa-se na presença 
do oxigênio (O2), juntamente com hidratos de carbonos, são oxidados com-
pletamente, originando alguns compostos inorgânicos como a água (H2O) e o 
dióxido de carbono (CO2), com liberação de energia química (ATP – adenosina 
trifosfato). Este tipo de respiração inclui três etapas fundamentais: glicólise, 
ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. 

• Glicólise: é a fase em que a glicose é quebrada em duas molécu-
las de ácido pirúvico, com o saldo positivo de duas moléculas de 
ATP. Este processo ocorre fora das mitocôndrias, no hialoplasma.

• Ciclo de Krebs: o ciclo recebe este nome por ter sido  desco-
berto por Sir Hans Adolf Krebs. O ciclo de Krebs corresponde às 
reações químicas que ocorrem na mitocôndria dos seres euca-
riontes e no citoplasma dos seres procariontes. 

 Começa quando moléculas de ácido pirúvico, formadas na fase 
anterior, penetram na mitocôndria, para transformar-se em ácido acético 
(ou acetil-coenzima A), com a perda de CO2 (gás carbônico). Este ciclo de 
reações bastante complicadas é o chamado ciclo de Krebs. Durante este ciclo 
ocorrem saídas de CO2 e de hidrogênio. Quanto mais ATP formadas, menor 
a velocidade do ciclo e quanto menos ATP formadas, maior a velocidade do 
ciclo. Ou seja, a velocidade do ciclo depende da quantidade de ATP.

• Cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa: nesta fase, o hi-
drogênio liberado no Ciclo de Krebs combina-se com o oxigênio 
que vem de  fora para formar água e liberar grande quantidade 
de energia, formando 38 moléculas de ATP.

A equação geral que resume a respiração aeróbica é:

C6H12O6 + 6O2 =  6CO2  + H2O  +  energia (38 ATP)

Figura 13: Esquema do ciclo de Krebs.
Fonte: Disponível em <http://biologiacesaresezar.editorasaraiva.com.br/biologia/site/
apoioaoprofessor/apoiovolume1.cfm>; Acesso em: 02 jul. 2010

Respiração aeróbica: 
Processo intracelular 

de obtenção de 
energia no qual 

substâncias orgânicas 
são degradadas em 

gás carbônico e água, 
com participação de 
gás oxigênio (O2). A 

respiração aeróbica é 
utilizada por animais, 

plantas, algas, 
protozoários e também 

por alguns fungos e 
bactérias.



e-Tec Brasil/CEMF/UnimontesEcologia 49

5.3 Respiração anaeróbica

Figura 14: Bactérias – respiração anaeróbica.
Fonte: Disponível em <http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http>. Acesso em: 02 jul. 2010.

É o processo mais amplamente utilizado pelos seres vivos para ob-
tenção de energia: a partir dos alimentos. Seres vivos podem liberar energia 
de alimentos recorrendo a dois processos anaeróbicos, os quais não utilizam  
oxigênio livre: respiração anaeróbica e fermentação.

É um processo inverso ao processo da respiração aeróbica. Na res-
piração aeróbica, há liberação de energia contida na matéria orgânica com 
utilização do oxigênio encontrado livremente na atmosfera (respiração).

A respiração anaeróbia é realizada por certas espécies de bactérias 
e consiste na liberação da energia contida nos alimentos, usando substâncias 
inorgânicas que possuem em sua composição moléculas de oxigênio. Essas 
bactérias podem utilizar, por exemplo, o nitrato (NO3), que contém em sua 
estrutura molecular  o oxigênio. Esse oxigênio, ao ser combinado com a molé-
cula de glicose, produzirá moléculas de água, moléculas de nitrogênio e energia. 

Esse tipo de respiração em que se utiliza o nitrato é realizado no 
solo, pela Pseudomonas denitrificans (espécie de bactéria que participa do 
ciclo do nitrogênio), bactérias desnitrificantes.

5.4 Fermentação

Esse é um processo de degradação da glicose na ausência do gás 
oxigênio. Civilizações antigas já dominavam a técnica da fermentação, mas 
somente em 1850, através do químico francês Louis Pasteur, ficou comprova-
do que a fermentação depende de microrganismos para ocorrer. Por exem-
plo, na produção de um bom vinho, o processo depende da degradação do 

Respiração anaeróbica:
Processo intracelular 
de obtenção de 
energia no qual 
substâncias orgânicas 
são degradadas em gás 
carbônico e água, com 
participação de uma 
substância inorgânica 
diferente do oxigênio. 
Esse processo é 
utilizado por algumas 
bactérias.

Bactérias 
desnitrificantes:
Bactérias presentes 
no solo cuja função 
é a degradação do 
nitrogênio.
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suco da uva por leveduras (fungos),  anaeróbicos facultativos presentes na 
casca do fruto. Durante a fermentação, o açúcar da uva é degradado em 
álcool etílico (etanol).

Figura 15:  Fungos.
Fonte: Disponível em <www.br-business.com.br/port/fungos.htm>. Acesso em: 02 jul. 2010.

São vários os tipos de fermentação ocorridos, classificados de acor-
do com o produto final, por exemplo, fermentação alcoólica, láctica e acéti-
ca. No caso da fermentação alcoólica, realizada pelas leveduras e utilizada 
na produção de bebidas alcoólicas e pães, produz-se etanol. Já a fermen-
tação láctica, produzida por bactérias presentes no leite  e empregada na 
preparação de iogurtes e queijos, produz ácido láctico. O azedamento e co-
agulação do leite se dão pela formação de ácido lático. A fermentação lática 
também ocorre em nossos músculos quando fazemos esforços muito excessi-
vos. Nesse caso, o oxigênio que está na corrente sanguínea não é suficiente 
para realizar a taxa de respiração celular necessária para o funcionamento 
do músculo. Células do músculo passam a obter parte da energia de que 
necessitam através da fermentação lática. O músculo começa a sofrer uma 
enorme fadiga, isto decorre do acúmulo de ácido lático, assim começamos 
a sentir dores musculares. Na fermentação acética, produz-se ácido acético 
(vinagre).

       “Os fungos são 
organismos capazes de 
realizar fermentação, 

um tipo de 
transformação química. 

Na fermentação do 
pão, por exemplo, o 

açúcar é transformado 
em álcool e gás 

carbônico. Utilizando 
levedura, um tipo de 

fungo, e bactérias, 
fabricam-se diversos 

alimentos fermentados, 
como pães, iogurtes 

e coalhadas. A 
fermentação altera 

o sabor, a cor, a 
consistência e o 

odor dos alimentos. 
É, portanto, uma 

transformação 
química.” 

(Texto extraído dos 
Livros do Projeto 

Araribá / Obra coletiva 
concebida, desenvolvida 

e produzida pela 
Editora Moderna)
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produto final (álcool, 
ácido acético, ácido 

lático etc.).
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Resumo

• os heterótrofos não são capazes de produzir o seu próprio ali-
mento necessitam de uma fonte de alimentação por isso são 
chamados de consumidores;

• os heterótrofos obtêm a energia necessária para a vida através 
da respiração aeróbica, respiração anaeróbica e fermentação;

• respiração aeróbica é o processo pelo qual os  seres vivos, para 
obtenção de energia, a partir dos alimentos,  utilizam substân-
cias orgânicas que são degradadas em gás carbônico e água, com 
participação de gás oxigênio (O2); 

• respiração anaeróbica é o processo intracelular de obtenção de 
energia no qual substâncias orgânicas são degradadas em gás 
carbônico e água, com a participação de uma substância inorgâ-
nica diferente do oxigênio. Esse processo é utilizado por algumas 
bactérias;

• fermentação é um processo de degradação incompleto de subs-
tâncias orgânicas, com liberação de energia. Atualmente, esse 
processo é utilizado por algumas espécies de fungos e bactérias. 
Existem diversos tipos de fermentação, que variam conforme o 
produto final (álcool, ácido acético, ácido lático etc.).

Atividades de aprendizagem

1) De acordo com o que foi estudado nesta aula e o que você entendeu, dê 
uma rápida explicação sobre: 

a) respiração aeróbica: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

b) respiração anaeróbica:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

c) fermentação: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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2) (UEL-PR) Utiliza-se a fermentação láctica, alcoólica e acética na fabrica-
ção, respectivamente, de:

a) queijo, vinagre e vinho.
b) vinagre, queijo e vinho.
c) vinho, queijo e vinagre.
d) vinho, vinagre e queijo.
e) queijo, vinho e vinagre.
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Aula 6 - Nível trófico

Meta

Esta aula tem a finalidade de definir  e diferenciar os níveis tróficos 
que compõem um ecossistema.

Objetivos

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. compreender a importância de cada nível trófico para a manu-

tenção do ecossistema;
2. definir e diferenciar cada nível trófico, de acordo com o seu 

papel.

Podemos agrupar, dentro de um ecossistema, os organismos de 
acordo com suas necessidades alimentares. Os organismos que possuem um 
tipo semelhante de nutrição constituem um nível trófico.

6.1 Produtores
 

            Através do fenômeno chamado fotossíntese, as plantas produzem um 
tipo de açúcar denominado glicose: um açúcar que serve como base para a 
produção de outros açúcares como a  sacarose (açúcar usado para adoçar um 
cafezinho), o amido (açúcar encontrado no arroz, na batata, na banana, no 
feijão, no macarrão e em outros alimentos de origem vegetal).

Os vegetais não fabricam somente açúcares. Eles extraem sais mi-
nerais do solo, em conjunto com a glicose, e produzem proteínas, gorduras e 
óleos, substâncias que formam o seu corpo.

Logo, imaginamos que ao comermos um alimento de origem vege-
tal, um animal ingere uma série de substâncias que este vegetal produziu. 
No corpo do animal, essas substâncias produzidas pelo vegetal servirão como 
fonte de energia para o seu crescimento e desenvolvimento.

Você conseguiu perceber então por que um vegetal é um produtor? 
É porque ele possui a capacidade de produzir açúcares e outras substâncias 
que vão formar o corpo de muitos seres vivos que dependem dos vegetais.

Existem produtores também no ambiente aquático, as algas, que 
também fazem fotossíntese. Muitas algas somente podem ser vistas com o 
auxílio de um microscópio, pois são unicelulares;  mas, existem aquelas que 
são multicelulares e podem ser vistas sem o uso do microscópio.
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Portanto, os produtores ocupam o primeiro nível trófico de um 
ecossistema. Uma vez que a luz solar é a primeira fonte de energia nos ecos-
sistemas, é  através dessa fonte natural de energia que os produtores vão 
mantendo a vida deles e de todo o ecossistema.

6.2 Consumidores

Aqueles animais que encontramos em um ecossistema e se alimen-
tam de plantas são chamados de herbívoros. Os animais que se alimentam de 
carne são os carnívoros e aqueles que, como  nós seres humanos, alimentam-
-se de carnes e vegetais são chamados de onívoros. 

Todos os animais que necessitam de se  alimentar de um outro ser 
vivo, para sobreviver, são chamados de consumidores.

Para simplificar, vamos pensar da seguinte forma:
• 1º consumidor de uma cadeia alimentar: CONSUMIDORES PRI-

MÁRIOS (herbívoros) alimentam-se diretamente do produtor e 
formam o segundo nível trófico de uma cadeia alimentar.

• 2º consumidor de uma cadeia alimentar: CONSUMIDORES SE-
CUNDÁRIOS (carnívoros) alimentam-se de um outro consumidor e 
formam o terceiro nível trófico de uma cadeia alimentar.

• 3º consumidor de uma cadeia alimentar: CONSUMIDORES TERCI-
ÁRIOS (carnívoros) alimentam-se de consumidores secundários e 
formam o quarto nível trófico de uma cadeia alimentar.

• E, assim, sucessivamente... CONSUMIDORES QUATERNÁRIOS....E 
OUTROS...

Várias espécies podem ocupar mais de um nível trófico. A espécie 
humana, por exemplo, pode desempenhar o papel de consumidores primá-
rios, quando se alimenta de vegetais, e de consumidores secundários, quan-
do se alimenta de carne de herbívoros ou dos seus produtos (leite, ovos, 
etc.). Além disso, assume o nível trófico de consumidores terciários quando 
se alimenta de animais carnívoros, por exemplo,  a piranha,  peixe carnívoro, 
que se alimenta de outros peixes menores.

Na maioria das vezes o homem é onívoro, pois se alimenta tanto de 
carne quanto de vegetais.

6.3 Decompositores

Você já deve ter visto uma laranja ou pão cobertos de mofo ou 
bolor. Sabemos que o mofo ou bolor nada mais é do que um tipo de ser vivo 
classificado como fungo.

Esses fungos desempenham papel importantíssimo no ecossistema. 
Os fungos e as bactérias alimentam-se de plantas, animais mortos e, tam-
bém, de fezes e urina. Quando cai de uma árvore uma folha ou animais mor-
rem, bactérias e fungos entram em ação atacando as gorduras e as proteínas 
que formavam seu corpo e transformam essas substâncias em gás carbônico, 
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água e sais minerais. Esse processo é denominado decomposição. Bactérias 
e fungos responsáveis por esse processo são chamados de decompositores.

Como resultado da decomposição, são liberados gás carbônico, água 
e sais minerais, que podem ser reaproveitados pelas plantas na produção da 
glicose, de proteínas e outras substâncias. Percebemos, assim, que existe na 
natureza um ciclo da matéria, repassada do solo para os seres vivos e dos 
seres vivos para o solo. Dessa forma, acontece a reciclagem da matéria, isto 
é, o reaproveitamento dos restos de seres vivos.

Imagine, agora, se todo o processo de decomposição fosse inter-
rompido, lixos, cadáveres, folhas mortas de árvores, frutos estragados iriam 
se acumular, faltaria para as plantas diversos tipos de minerais, necessários 
à sua sobrevivência. Toda a cadeia alimentar sofreria danos, poderia ser o fim.

Figura 16: Níveis tróficos.
Fonte: Disponível em <http://www.cientic.com/portal/index.php?option=com>. Acesso em: 03 jul.  2010.

Resumo
• os produtores ocupam o primeiro nível trófico de um ecossiste-

ma, uma vez que a luz solar é a primeira fonte de energia nos 
ecossistemas;

• a luz solar é uma fonte natural de energia  e os produtores man-
têm a vida deles e de todo o ecossistema por meio dela;

• os animais que necessitam de se  alimentar de um outro ser vivo, 
para sobreviver, são chamados de consumidores;

• os consumidores podem ser divididos em consumidores primá-
rios, secundários, terciários e, assim, sucessivamente;

• os consumidores primários são herbívoros e  alimentam-se dos 
produtores;
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• os consumidores secundários alimentam-se de consumidores pri-
mários;

• os consumidores terciários alimentam-se de consumidores se-
cundários e, assim, por diante;

• uma mesma espécie pode ocupar vários níveis tróficos;
• os decompositores são representados por fungos e bactérias que 

possuem a função de decompor a matéria orgânica morta, sem 
vida;

• os decompositores transformam substâncias como açúcares, 
gorduras e proteínas em água, gás carbônico e sais minerais, 
que são reaproveitadas pelas plantas. Sem os decompositores a 
matéria não seria reciclada na natureza.

Atividades de aprendizagem

1) Em determinada comunidade de uma floresta tropical, vivem fungos, co-
bras, gavião,  veados e onças ocupando os estratos formados por arbustos e 
ervas rasteiras. Preencha a tabela relacionando os níveis tróficos ocupados 
com cada uma das espécies citadas. 

PRODUTOR CONSUMIDOR DECOMPOSITOR

PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO QUATERNÁRIO

2) Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª:

1 – produtor (      ) árvores
2 – consumidor primário (      ) fungos e bactérias
3 – consumidor secundário (      ) carnívoros que comem herbívoros
4 -  decompositor (      ) pássaros que comem rutas
 (      ) algas

3) Qual a importância dos decompositores na natureza?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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Aula 7 - Relações alimentares em um 
ecossistema

Meta 

Esta aula tem a finalidade de discutir sobre  as funções da alimen-
tação para os seres vivos, demonstrando que somos organizados em cadeias 
alimentares que se entrelaçam formando uma grande teia alimentar.

Objetivos

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. esclarecer os tipos de nutrição de animais e plantas;
2. explicar os conceitos de cadeia alimentar e  de teia alimentar.

7.1 Cadeia alimentar 

Se percorrermos vários ecossistemas, veremos que os níveis tróficos 
são sempre os mesmos, o que variará são seus representantes. Se delimi-
tarmos uma floresta, por exemplo, os produtores serão representados pelas 
árvores, arbustos, capim e outras plantas. Os consumidores primários serão 
representados por insetos, minhocas, vermes, aves e animais herbívoros. Os 
consumidores secundários e terciários serão os animais carnívoros (algumas 
aves e insetos predadores, répteis, anfíbios e mamíferos).

Assim, podemos definir cadeia alimentar como uma série linear 
de organismos, em que flui a energia; inicialmente, produzida pelos seres 
autotróficos, fotossintetizantes e quimiossintetizantes. Cada organismo que 
participa da cadeia alimentar constitui um elo em que um organismo se 
alimenta do organismo que o precede e serve de alimento para aquele orga-
nismo que o sucede. Ao representar uma cadeia alimentar, devemos consi-
derar que cada organismo ou espécie participante alimentará ou servirá de 
alimento, dentro dela.

É comum observar que, geralmente, em uma cadeia alimentar, 
encontramos somente até o quarto elo, sendo muito raro encontrar, por 
exemplo, uma cadeia alimentar com seis elos. Concluindo, então, cada elo 
da cadeia alimentar representa um nível trófico e os produtores formam o 
primeiro nível trófico de qualquer cadeia alimentar. Aqueles que se alimen-
tam diretamente dos produtores são chamados de consumidores primários e 
ocupam o segundo nível trófico da cadeia alimentar, os consumidores secun-
dários constituem o terceiro nível trófico e, assim, por diante.
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Se considerarmos, por exemplo, uma cadeia alimentar formada por 
capim, gafanhotos que se alimentam de capim, pássaros que se alimentam 
dos gafanhotos e serpentes que se alimentam de pássaros, essa cadeia ali-
mentar possui, então, quatro níveis tróficos:

• O primeiro nível trófico é representado pelo capim (produtor);
• O segundo nível trófico é representado pelo gafanhoto (consu-

midor primário);
• O terceiro nível trófico é representado pelo pássaro (Consumidor 

secundário);
• O quarto nível trófico é representado pela cobra (Consumidor 

terciário).

Ao morrerem, tanto produtores como consumidores dos diversos 
níveis tróficos, servirão de alimentos para certos fungos e bactérias especia-
lizados em decompor a matéria orgânica dos outros seres mortos para ob-
tenção de energia, por isso são chamados de decompositores. Esses decom-
positores, além de matéria morta, utilizam substâncias contidas em resíduos 
e excrementos de animais. A importância da reciclagem é que ela permite a 
reciclagem dos átomos de elementos químicos, que voltarão a fazer parte do 
corpo de outros seres vivos.

Figura 17: Cadeia alimentar.
Fonte: Disponível em <http://www.infoescola.com/biologia/cadeia-alimentar>. Acesso em: 04 jul.  2010.

7.2 Teia alimentar  

A teia alimentar é a interação de várias cadeias alimentares e, di-
ferentemente do que ocorre numa cadeia,  o fluxo energético não é apenas 
unidirecional. A teia alimentar reflete de maneira mais fidedigna as relações 
em um ecossistema, desde o produtor até os decompositores. Através das 
representações dessa teia, podemos ter uma ideia de como ocorre o fluxo de 
matéria em um ecossistema.

Teia alimentar: 
Conjunto de relações 

alimentares entre 
as populações de 
uma comunidade 

biológica. Resultante da 
integração de diversas 

cadeias alimentares. 
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Figura 18: Cadeia alimentar.
Fonte: Disponível em <http://www.profotos.com.br/Olhar_Ambiental/Meio%20Ambiente/Ciclo/
Cadeia%20Alimentar%20OK.jpg>. Acesso em: 04 jul. 2010.

Cadeia Alimentar

Figura 19: Formigas se alimentando de uma barata. 
Fonte: Disponível em <http://www.brasilescola.com/biologia/cadeia-alimentar.htm
Fotografia: Fabrício H. Oda>, Acesso em: 04 jul. 2010.

A energia do Sol, captada pelos seres clorofilados – denominados 
produtores – é a fonte de alimentação desses.  

Produtores são fonte de alimento para os consumidores pri-
mários – organismos herbívoros e que, por sua vez, são alimentos (e 
fonte de energia) para outros consumidores. Esses organismos serão 
consumidos pelos seres detritívoros e/ou decompositores – como uru-
bus e bactérias, respectivamente. E, desta forma, um organismo é fon-
te de matéria e energia a outro organismo, ao servir de alimento a ele. 
Cadeia Alimentar é percurso de matéria e energia em vários níveis tróficos, 
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ou seja: a cada grupo de organismos com necessidades alimentares seme-
lhantes quanto à fonte principal de alimento:

Produtores: são todos os seres autotróficos clorofilados, presentes 
em todas as cadeias alimentares. Eles que transformam a energia luminosa 
em energia química, sendo assim, o único processo de entrada de energia 
em um ecossistema.
Consumidores:  são os que se alimentam dos produtores (consumidores primários) 
ou de outros consumidores (consumidores secundários, terciários, etc.). Neste nível 
trófico se encontra os detritívoros – animais que se alimentam de restos orgânicos e 
tem como representantes os urubus, abutres, hienas, moscas, etc.

Decompositores: reciclam a matéria orgânica, decompondo-a e 
degradando em matéria inorgânica. Esta é reaproveitada pelos produtores, 
dando continuidade ao ciclo. São representados por micro-organismos, tais 
como fungos e bactérias.
Teias alimentares são várias cadeias alimentares relacionadas entre si. Elas repre-
sentam de forma mais fiel o que ocorre, de fato, na natureza.

Fonte: Disponível em <http://www.brasilescola.com/biologia/cadeia-alimentar> Acesso em: 04 

jul. 2010.

Resumo

• Cada ser que participa de uma cadeia alimentar que vai forman-
do um elo, este elo é a representação de cada organismo, onde 
um organismo alimenta-se do organismo que o precede, e serve 
de alimento para aquele organismo que o sucede. Ao represen-
tar uma cadeia alimentar, devemos considerar que cada organis-
mo ou espécie participante, alimentará ou servirá de alimento, 
dentro da cadeia alimentar.

• Teia alimentar é a interação de varias cadeias alimentares. Teias 
alimentares são várias cadeias alimentares relacionadas entre 
si. Elas representam de forma mais fiel o que ocorre, de fato, 
na natureza

Atividades de aprendizagem

Veja a tabela a seguir. Ela mostra relações entre organismos de uma comu-
nidade.

PRESA ALIMENTO PREDADORES

Preá Folhas Gavião

Sabiá insetos, frutos e sementes Gavião

insetos Folhas Louva-a-Deus, rã, lagarto, sa-
biá, aranha

Louva-a-Deus Insetos Rã, lagarto, sabiá

lagarto Insetos, aranhas Gavião

Rã Insetos Jararaca, gavião

Jararaca Rãs Gavião
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a) Construa, com os organismos da tabela, uma cadeia alimentar que tenha 
o gavião como consumidor de quarta ordem.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

b) A que nível trófico pertence cada um dos animais da cadeia que você 
construiu?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

c) Que organismos da tabela pode ser tanto consumidor de primeira ordem 
como de segunda ordem?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2) Diferencie cadeia alimentar de teia alimentar.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Aula 8 - Transferências 

Meta

Esta aula tem por finalidade esclarecer ao estudante que a matéria 
componente dos seres vivos não é estática, ela é transferida de um ser vivo 
para outro através das cadeias alimentares. Além disso, a energia adquirida 
e a biomassa podem ser representadas através das pirâmides ecológicas.

Objetivos

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. compreender que, desde a cadeia alimentar até a teia alimentar, 

existe uma transferência de energia passada, sucessivamente, pelos diferen-
tes níveis tróficos;

2. representar a biomassa em forma de pirâmide ecológica;
3. compreender que a matéria circula de maneira cíclica nos níveis 

tróficos.

8.1 Transferência de energia e matéria

Numa cadeia alimentar, a energia e a matéria são passadas, sucessi-
vamente, pelos níveis tróficos. Ao se alimentar de uma planta, um gafanhoto 
está obtendo massa e energia dela. Um pássaro que ingerir o gafanhoto tam-
bém absorverá sua massa e energia e, assim, sucessivamente. Essa biomassa 
nada mais é do que as substâncias que formavam os seres. Já a energia será 
utilizada para  a realização das funções vitais de um organismo.

A matéria circula de maneira cíclica nos níveis tróficos, graças aos 
decompositores que realizam sua reciclagem. Entretanto, nem toda matéria 
de um nível trófico será passada para outro. Por exemplo, o gafanhoto não 
se alimentará das raízes e flores dos herbívoros, ou seja, ele não consumirá 
toda matéria do nível anterior. Além disso, haverá perdas de massa na forma 
de fezes.

A energia sempre circula de forma unidirecional em uma cadeia. 
Ela entra nas teias alimentares na forma de luz e é transformada em energia 
química durante a fotossíntese. Contudo,  as próprias plantas gastam parte 
dessa energia na respiração.
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Figura 20: Disposição de energia para cada nível trófico.
Fonte:AMABIS; MARTHO. Fundamentos da biologia moderna. volume único. São Paulo: Ed. 
Moderna, 1992.
In: Disponível em <http://www.rainhadapaz.g12.br/projetos/ciencias/ecologia/bonito/Cap%20III/
eco_Energia%20e%20Biomassa%20nas%20cadeias%20alimentares.htm>. Acesso em: 06 jul. 2010.

8.2 Pirâmides

As pirâmides são a representação do fluxo de energia e biomassa 
na forma de um desenho. Cada retângulo representa um nível trófico e sua 
largura corresponde a quantidade de matéria ou energia naquele nível. As 
pirâmides são representações quantitativas das cadeias alimentares. Atra-
vés das pirâmides, podemos perceber que o número de animais pequenos 
é superior ao de animais de maior tamanho. Quando se passa de um nível 
trófico inferior para outro superior, há aumento no tamanho dos indivíduos e 
diminuição do seu número. Outra constatação é que existe uma diminuição 
de energia quando se passa de um nível trófico a outro superior. 
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Na pirâmide de energia, nota-se claramente seu fluxo unidirecional:

Figura 21: Pirâmide de energia.
Fonte: Disponível em <http://filipedebarros.wordpress.com/tag/piramide-de-energia>. Acesso em: 
07 de jul. de 2010.

Já na pirâmide de biomassa, podem ocorrer as duas configurações; 
contudo, a forma tradicional de uma pirâmide é a mais comum: 

Figura 22: Modelos de pirâmides biomassa. 
Fonte: Disponível em <http://filipedebarros.wordpress.com/tag/piramide-de-energia>. Acesso em: 
07 jul. 2010.

A pirâmide de número ilustra o número de indivíduos em cada nível 
trófico. Ela é a que possui maior variação de  formato:
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Figura 23: Pirâmide de número.
Fonte: Disponível em <http://moodle.unipar.br/mod/book/print.php?id=326>. Acesso em: 07 jul. 2010.

Fluxo de energia nos ecossistemas 

A luz solar representa a fonte de energia externa sem a qual os 
ecossistemas não conseguem manter-se. A transformação (conversão) da 
energia luminosa para energia química, que é a única modalidade de energia 
utilizável pelas células de todos os componentes de um ecossistema, sejam 
eles produtores, consumidores ou decompositores, é feita através de um 
processo denominado fotossíntese. Portanto, a fotossíntese - seja realizada 
por vegetais seja por microorganismos - é o único processo de entrada de 
energia em um ecossistema. 

Muitas vezes temos a impressão de que a Terra recebe uma quan-
tidade diária de luz, maior do que a que realmente precisa. De certa for-
ma isso é verdade, uma vez que por maior que seja a eficiência nos ecos-
sistemas, os mesmos conseguem aproveitar apenas uma pequena parte da 
energia radiante. Existem estimativas de que cerca de 34% da luz solar seja 
refletida por nuvens e poeiras; 19% seria absorvida por nuvens, ozônio e va-
por de água. Do restante, ou seja, 47%, que chega a superfície da terra boa 
parte ainda é refletida ou absorvida e transformada em calor, que pode ser 
responsável pela evaporação da água, no aquecimento do solo, condicionan-
do desta forma os processos atmosféricos. A fotossíntese utiliza apenas uma 
pequena parcela (1 a 2%) da energia total que alcança a superfície total. É 
importante salientar que os valores citados acima são valores médios e nãos es-
pecíficos de alguma localidade. Assim, as proporções podem - embora não mui-
to - variar de acordo com as diferentes regiões do País ou mesmo do Planeta. 

Um aspecto importante para entendermos a transferência de ener-
gia dentro de um ecossistema é a compreensão da primeira lei fundamental 
da termodinâmica que diz: “A energia não pode ser criada nem destruída e 
sim transformada”. Como exemplo ilustrativo dessa condição, pode-se citar 
a luz solar, a qual como fonte de energia, pode ser transformada em tra-
balho, calor ou alimento em função da atividade fotossintética; porém de 
forma alguma pode ser destruída ou criada. 

Outro aspecto importante é o fato de que a quantidade de ener-
gia disponível diminui à medida que é transferida de um nível trófico para 
outro. Assim, nos exemplos dados anteriormente de cadeias alimentares, 
o gafanhoto obtém, ao comer as folhas da árvore, energia química; porém, 
essa energia é muito menor que a energia solar recebida pela planta. Essa perda 
nas transferências ocorre, sucessivamente, até se chegar aos decompositores. 

E por que isso ocorre? A explicação para esse decréscimo energético 
de um nível trófico para outro é o fato de cada organismo necessitar de grande 
parte da energia absorvida para a manutenção das suas atividades vitais, tais 
como divisão celular, movimento, reprodução etc. O esquema, a seguir, mostra 
as proporções em biomassa de um nível trófico para outro. Podemos notar que à 
medida que se passa de um nível trófico para o seguinte, diminui-se o número de 
organismos e aumenta-se o tamanho de cada um (biomassa). 
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Figura 24: Relação entre número de organismos e tamanho corpóreo em cada nível 
trófico de uma cadeia alimentar.
Fonte: Disponível em <http://educar.sc.usp.br/ciencias/ecologia/cadeia.html>. Acesso em: 08 jul. 2010.

Resumo

•  numa cadeia alimentar a energia e a matéria são passadas, su-
cessivamente, pelos níveis tróficos;

•  a energia sempre circula de forma unidirecional em uma cadeia. 
Ela entra nas teias alimentares na forma de luz e é transformada 
em energia química durante a fotossíntese.Contudo, as próprias 
plantas gastam parte dessa energia na respiração;

•  relações alimentares de transferência energética podem ser re-
presentadas por meio de pirâmides ecológicas, construídas vi-
sando ao número de indivíduos, biomassa ou energia em cada 
nível trófico;

•  pirâmide de números indica o número de indivíduos em cada 
nível trófico. Nela, representa-se a cadeia alimentar em que os 
grupos ficam agrupados em degraus correspondentes e, quando 
se passa de um nível trófico a outro, há o aumento do tamanho 
dos indivíduos e sua redução numérica na maior parte dos casos;

•  a pirâmide de biomassa considera a massa do organismo. Nela, a 
massa total de um nível trófico é menor que a do nível inferior e 
a matéria orgânica produzida é sempre maior nos níveis tróficos 
mais baixos;

•  pirâmide de energia mostra a sua transferência ao longo da ca-
deia alimentar. Nunca são invertidas e possuem sempre forma 
triangular.
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Atividades de aprendizagem

1) Considere  uma cadeia alimentar formada assim:

árvores → pulgões → protozoários. 

A pirâmide de números que representa essa cadeia alimentar é:

a)          b)             c) 
 

               
            d)     e)  

                          

2) Analise a figura a seguir e, em seguida, responda o que se pede:

Fonte: Banco de Questões Pitágoras Ensino Médio e Fundamental / 2008 Acesso: 15 jul. 2010.

O inseto, o pássaro e o gato são, na cadeia alimentar descrita, respectiva-
mente:

a) consumidor primário, terciário e secundário.
b) herbívoro, consumidor secundário e terciário.
c) consumidor secundário, herbívoro e primário.
d) consumidor terciário, secundário e terciário.

3) Observando a representação de uma teia alimentar, escreva (V) para ver-
dadeiro e (F) para falso nas afirmativas a seguir. Por fim,  marque a alterna-
tiva que representa a sequência correta de V ou F:
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Figura 25: Teia alimentar.
FONTE: Disponível em <http://campus.fortunecity.com 850x880-49k _jpg. Acesso em: 09 jul. 2010.

( ) Os organismos responsáveis pela decomposição da matéria 
orgânica, conhecidos como decompositores,  estão representados na figura 
pelas minhocas, lesmas e sapos. 

( ) As plantas são os seres produtores do ambiente, pois conse-
guem captar e transformar energia solar em alimento.

( ) A aranha é consumidora, pois não transforma a energia do 
sol em alimento.

( ) A energia que passa de um ser vivo para o outro vai sendo 
transformada e utilizada por cada um deles.  A minhoca não transmitiu ener-
gia para o sapo.

( ) A raposa é considerada um consumidor secundário e o coe-
lho um consumidor primário, pois se alimentam diretamente de vegetais. 

a)  F, F, V, V, F.
b) V, F, V, V, V.
c) V, V, F, F, V.
d) F, V, V, F, V.
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Aula 9 - A vida em ciclos 

Meta

Esta aula possui a finalidade de refletir sobre o reaproveitamento 
da matéria orgânica na natureza, através dos ciclos biogeoquímicos. Estudar 
os Ciclos Biogeoquímicos, de forma interdisciplinar envolvendo aspectos re-
centes que afetam no seu desequilíbrio.

Objetivos

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. reconhecer os ciclos biogeoquímicos como fator de equilíbrio 

para a vida no planeta;
2. identificar as fases do ciclo da água;
3. descrever as interações do ciclo da água no seu percurso natural.

9.1 Ciclos biogeoquímicos

Como a matéria circula na natureza, obviamente, os elementos 
químicos que a compõem também seguem o mesmo caminho. Os ciclos bio-
geoquímicos (do grego bios, vida, e geo, terra). São processos naturais que 
reciclam elementos em diferentes formas químicas do meio ambiente para os 
organismos, e, depois, vice-versa. Estudaremos, agora, os caminhos percorridos 
pela água, carbono oxigênio e nitrogênio entre o mundo biótico e abiótico.

Fonte: SIMÕES (2010).

9.2 Ciclo da água

A água é a substância mais importante da natureza. Ela é extrema-
mente abundante nos seres vivos e é considerada o solvente universal.

Ela é encontrada na natureza na forma líquida nos lagos, rios, 
oceanos, lençóis freáticos, solo e interior dos seres vivos. A água pode, 
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ainda, ser encontrada na forma sólida nas geleiras e, em sua forma gasosa, 
na atmosfera.

A água dos rios, lagos e mares sobe para a atmosfera por um pro-
cesso chamado evaporação. Já a água no interior dos seres vivos sobe para 
a atmosfera através da transpiração e respiração. Ao entrar em contato com 
o ar frio, a água condensa-se, formando as nuvens. A  água retorna pra a su-
perfície em forma de chuva ou neve.Ao entrar em contato com o solo a água 
pode penetrar para o subsolo formando lençóis freáticos.

Apesar de a água ser um recurso renovável, ela está ameaçada. A 
maior quantidade de água existente é salgada e, portanto, imprópria para o 
consumo humano. Da água doce e potável grande parte é de difícil acesso 
estando, por exemplo, na forma de geleira. Além disso, a água potável é 
ameaçada pela poluição e pelo assoreamento dos rios causados pelo desma-
tamento das matas ciliares.

Figura 26: Ciclo da água.
Fonte: Disponível em <http://www.phcontrol.pt/carac/ciclo_da_agua.jpg>. Acesso em: 10 jul. 2010.

Chuva ácida
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Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo “chuva ácida”, des-
crevendo precipitações ácidas em Manchester, após a Revolução Industrial. 
Trata-se do acúmulo demasiado de dióxidos de carbono e enxofre na atmos-
fera que ao reagirem formam gotículas de chuva e partículas de aerossóis. 
A chuva ácida não, necessariamente, ocorre no local poluidor, pois tais po-
luentes aos serem lançados na atmosfera são levados pelos ventos podendo 
provocar a reação em regiões distantes. 

A água de forma pura apresenta pH 7, enquanto ao contatar agen-
tes poluidores reage modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, 
o que provoca reações, deixando consequências. Essas são: deficiência de 
água em plantas, desmatamento, acidificação do solo e da água dos rios e 
lagos, destruição de plantações, alterações nos nutrientes das plantas, cor-
rosão de materiais, morte de animais, entre outros. 

A chuva ácida, como já foi citado acima, é composta por agentes 
poluidores e a melhor maneira de evitá-la é diminuindo a quantidade desses 
poluidores na atmosfera, através da redução do consumo de energia, pu-
rificação dos escapamentos dos veículos, uso racional de veículos, sistema 
de tratamento de gases em indústrias e utilização de combustíveis livres de 
enxofre. 

Por Gabriela Cabral
Equipe Brasil Escola / Geografia Geral - Geografia - Brasil Escola
Fonte: Disponível em <http://www.brasilescola.com/geografia/chuvaacida.htm>

Ciclo hidrológico (ciclo da água)

Alguns cientistas afirmam que, desde que a vida apareceu sobre a 
terra, a quantidade de água existente no planeta é praticamente a mesma 
e que, ainda, 2/3 do planeta é coberto por água. Então, por que algumas 
pessoas afirmam que a água está acabando? 

A questão é que de fato a quantidade de água no planeta tem per-
manecido praticamente inalterada desde que o mundo é o mundo como o 
conhecemos hoje. O que mudou, foi apenas a forma como essa água se en-
contra disponível e a sua utilização.

A água pode ser encontrada no planeta em três estados físicos: só-
lido, líquido e gasoso. Durante o processo que chamamos de “ciclo da água” 
ou “ciclo hidrológico”, ela passa pelos estados líquido e gasoso de forma que 
vai sempre se renovando a cada ciclo completo. Em alguns lugares muito 
frios do planeta, ela pode ser encontrada em estado sólido (ex.: geleiras na 
Antártida), ou ainda, se solidificar depois de cair na forma de chuva ou neve 
(pequenos flocos de água solidificada) como, por exemplo, no pico de mon-
tanhas que permanecem congelados durante o inverno e derretem parcial-
mente no verão dando origem a rios como o Rio Tigre na Mesopotâmia que 
nasce do derretimento de gelo em uma cadeia de montanhas: as montanhas 
Taurus na Turquia.

Quando a terra estava se formando, a superfície do planeta era 
muito quente e toda a água existente estava na forma de vapor. Podemos 
dizer então, que o ciclo da água começou com um processo chamado de con-
densação: a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Nesse caso, a 
água se condensou devido à diminuição de temperatura ocorrida na superfí-
cie do planeta, que possibilitou que o vapor de água passasse para o estado 
líquido.
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Hoje em dia, isso acontece quando o vapor de água chega a certa 
altura. A temperatura cai e a água condensa, passando para o estado líquido 
em pequenas gotículas que vão se juntando e movimentando por causa da 
ação dos ventos e das correntes atmosféricas e formando as nuvens. Por fim, 
elas caem na forma de chuva (precipitação).

Ao cair, a água escorre para os rios ou para lençóis subterrâneos e 
depois para os rios e mares, oceanos e lagos. Então, ela fica novamente ex-
posta à ação do sol que a esquenta transformando-a novamente através do 
processo de evaporação: passagem do estado líquido para o gasoso.

Figura 27: Esquema mostrando o ciclo da água.
Fonte: Disponível em <http://www.uniagua.org.br>. Acesso em: 10 jul. 2010.

Resumo

•  um ciclo biogeoquímico é o movimento ou o ciclo de um deter-
minado elemento ou elementos químicos através da atmosfera, 
hidrosfera, litosfera e biosfera da Terra;

•  os ciclos biogeoquímicos  estão intimamente relacionados a pro-
cessos geológicos, hidrológicos e biológicos;

•  o ciclo hidrológico é dirigido pela energia solar e compreende o 
movimento da água dos oceanos para a atmosfera por evapora-
ção e de volta aos oceanos pela precipitação que leva à lixivia-
ção ou à infiltração.

Atividades de aprendizagem

1) Observe a figura que se refere ao ciclo da água, a seguir,  e responda o 
que se pede:
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Figura 28: Ciclo da água.
Fonte: Disponível em <keroagua.blogspot.com/2008/06/ciclo-da-gua-no...> Acesso em: 10 jul. 2010.

Pela análise da figura, pode-se concluir que a quantidade de água que evapo-
ra por ano da superfície da terra para a atmosfera __________________ a 
quantidade precipitada. A energia _______________________________ 
pela água promove sua evaporação. Posteriormente, a condensação do 
vapor formado _______________________________ a energia poten-
cial da água na forma de calor. A _________________________ e não a 
_____________________________ determina o fluxo de água através do 
ecossistema.

Nesse texto, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por: 
a) supera – absorvida – absorve – precipitação – evaporação
b) supera – liberada – libera – evaporação – precipitação 
c) iguala – liberada – absorve – precipitação – evaporação 
d) iguala – liberada – libera – precipitação – evaporação 
e) iguala – absorvida – libera – evaporação – precipitação

2) (ENEM) A falta de água doce no planeta será, possivelmente, um dos mais 
graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos vinte anos, a 
quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente 
reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades huma-
nas interferem no ciclo da água alterando: 

a. a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no 
planeta.

b. a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consu-
mo das populações.

c. a qualidade da água disponível, apenas no subsolo terrestre.
d. apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos.
e. o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível 

no planeta.
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3) A figura, a seguir, mostra as interferências humanas sobre os ciclos bio-
geoquímicos.

Figura 29: Ciclos biogeoquímicos.
Fonte: Disponível em <Banco de Questões Pitágoras / Ensino médio e fundamental - 2008>. 
Acesso em: 11 jul. 2010.

Sobre eles, podemos afirmar que, EXCETO:
a.  a fumaça da indústria favorece a chuva ácida e interfere no ciclo 

do carbono porque aumenta o teor de CO2 na atmosfera.
b.  a queima de combustíveis fósseis causa um desequilíbrio no am-

biente e favorece o efeito estufa.
c.  o uso de detergentes químicos altera os componentes nitrogena-

dos do solo e pode poluir as águas.
d.  a decomposição dos vegetais, quando eles não absorvem os fer-

tilizantes, aumenta os nitratos despejados na água pela erosão.  
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Aula 10 - Ciclo do carbono

Meta

Esta aula tem como finalidade abordar o ciclo do carbono, um dos 
principais constituintes dos compostos orgânicos.

Objetivos

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. conhecer o ciclo do carbono;
2. ressaltar a importância do ciclo do carbono;
3. conscientizar sobre os problemas causados pelo desequilíbrio 

causado no ciclo do carbono.

10.1 Ciclo do carbono

O carbono é o principal constituinte dos compostos orgânicos, por 
isso está presente de maneira abundante em todos os seres vivos.

O carbono proveniente da atmosfera  é fixado pelo vegetais e algas 
através da fotossíntese. Nesse fenômeno, o CO2 é transformado em matéria 
orgânica. Durante a respiração, os seres autótrofos usam a matéria orgânica 
para realizar energia produzindo ATP, H2O e CO2.  Dessa maneira, o carbono 
é devolvido para a atmosfera. Ao se alimentar dos vegetais, os herbívoros 
incorporam o carbono através da biomassa ingerida  e eliminam carbono 
pela respiração. O mesmo ocorre com os carnívoros e, assim, o carbono 
vai passando, sucessivamente, pelos níveis tróficos. Os seres decomposito-
res transformam a matéria orgânica presente em organismos mortos e em 
excrementos em matéria inorgânica que é devolvida à atmosfera. Quando a 
matéria orgânica não é totalmente transformada pelos decompositores,  ela 
se acumula no subsolo e, depois  de milhões de anos, é transformada em 
combustíveis fósseis.
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Figura 30: Ciclo do carbono.
Fonte: Disponível em <http://biologiacesaresezar.editorasaraiva.com.br/navitacontent_/
userFiles/File/Biologia_Cesar_Sezar/Bio3_333.jpg>. Acesso: 12 jul. 2010.

A ação humana desequilibra a ciclagem do carbono. As queimadas, 
os desmatamentos e o uso desenfreado de combustíveis fósseis aumentam a 
quantidade de CO2 a níveis muito maiores do que a capacidade dos autótrofos 
de fixá-lo.  Além disso,  a própria diminuição da cobertura vegetal contribui 
para o aumento do carbono atmosférico a níveis anormais uma vez que os 
vegetais realizam o sequestro do carbono.

O aumento excessivo de CO2 na atmosfera pode agravar o efeito 
estufa. O efeito estufa é um fenômeno normal responsável pela manutenção 
da temperatura no planeta. Sem ele a radiação proveniente do sol seria 
praticamente  toda refletida e a temperatura na terra sofreria variações 
bruscas incompatíveis com a vida. Entretanto, a atmosfera funciona como 
um “cobertor” que mantém a terra aquecida.

Quando o CO2 aumenta de maneira excessiva na atmosfera, pode 
ocorrer um aumento exagerado da temperatura que nós chamamos de aque-
cimento global. Esse evento pode ter efeitos drásticos para a vida no planeta 
como mudança na dinâmica do clima, derretimento das calotas polares, au-
mento do nível dos mares, mudança na composição das correntes marítimas, 
savanização de áreas florestais, entre outros.

Ciclo do carbono:
Conjunto de etapas da 
reciclagem dos átomos 

de carbono entre o 
meio inorgânico e os 

seres vivos.
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Figura 31: Aquecimento global.
Fonte: Disponível em <http://blog.bertollini.com.br/2007/10/10/responsabilidade-social-bertollini-
incentiva-dicas-para-conter-o-aquecimento-global-parte-ii/> Acesso 10 jul. 2010.

O que é sequestro de carbono
Por Marcos Nogueira - Revista Superinteressante dez. 2007

     É a absorção de grandes quantidades de gás carbônico (CO2) 
presentes da atmosfera. A forma mais comum de sequestro de carbono é 
naturalmente realizada pelas florestas. Na fase de crescimento, as árvores 
demandam uma quantidade muito grande de carbono para se desenvolver e 
acabam tirando esse elemento do ar.

     Esse processo natural ajuda a diminuir consideravelmente a quan-
tidade de CO2 na atmosfera: cada hectare de floresta em desenvolvimento é 
capaz de absorver nada menos do que 150 a 200 toneladas de carbono.

    É por essas e outras que o plantio de árvores é uma das priori-
dades para diminuição de poluentes na atmosfera terrestre. “A recuperação 
de áreas plantadas, que foram degradadas durante décadas pelo homem, é 
uma das possibilidades mais efetivas para ajudar a combater o aquecimento 
global” afirma Carlos Joly, do Instituto de Biologia da Unicamp.

     Porém não é a única: já existem estudos avançados para realizar 
o que os cientistas chamam de sequestro geológico de carbono. É uma forma 
de devolver o carbono para o subsolo. Os gases de exaustão produzidos pelas 
indústrias são separados através de um sistema de filtros que coletam o CO2.

     Esse gás é comprimido, transportado e depois injetado em um 
reservatório geológico apropriado - que podem ser campos de petróleo ma-
duros (já explorados ou em fase final de exploração), aquíferos salinos (len-
çóis de água subterrânea com água salobra não aproveitável) ou camadas de 
carvão que foram encontradas no solo.

  “Os reservatórios geológicos são altamente eficazes para aprisio-
nar fluidos em profundidade. Do contrário, o forte  terremoto que causou 
o tsunami na Ásia teria rompido diversos depósitos geológicos naturais. No 
entanto, nenhum campo de gás natural ou petróleo vazou”, explica o geólo-
go José Marcelo Ketzer, coordenador do Centro de Excelência em Pesquisa 
sobre Armazenamento de Carbono (cepac).

     Ketzer lembra, ainda, que os campos de petróleo ou gás natural 
guardaram esses fluidos por milhões de anos e que eles permaneceriam in-
tactos se o homem não resolvesse trazê-los para a superfície.

Fonte: Disponível em <http://institutoflorestacatarinense.spaceblog.com.br/87713/O-QUE-E-
SEQUESTRO-DE-CARBONO> Acesso 10 jul. 2010 Rio de Janeiro: ECO – 92.
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A ECO-92 foi realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, onde, 
ao longo de alguns dias, várias nações debateram as questões ambientais 
locais e globais, definiram uma sucessão de regras e metas em comum, esta-
beleceram novas diretrizes políticas de interesses transversais e também fe-
charam acordos conjuntos. Todos os participantes se comprometeram mais 
efetivamente em mitigar os emergentes problemas climáticos, tendo como 
consequência mais concreta a emissão de um documento sobre a Convenção 
Quadro sobre Mudanças do Clima (em inglês, United Nations Framework Cli-
mate Change Convention, UNFCCC). 

Através deste documento, os 190 países signatários reconheciam 
que as mudanças climáticas e o efeito estufa eram os fenômenos que com-
prometeriam mais gravemente o futuro do planeta. Dessa forma, as novas 
políticas de preservação passariam a ser uma responsabilidade comum a 
todos. Os signatários teriam como principal objetivo estabilizar a concentra-
ção dos gases geradores do efeito estufa na atmosfera, de forma que estes 
não gerassem mais riscos para o ecossistema planetário. 

Agenda 21

Discutidos e aprovados durante a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD, Rio de Janeiro, ju-
nho de 1992), os critérios da “Agenda 21” constituem um programa a ser 
implementado, ao longo do século XXI,  pelos governos, ONG, instituições 
da sociedade civil e pelas demais instituições multilaterais de fomento ao 
desenvolvimento socioeconômico. A “Agenda 21” culmina um processo que 
durou 20 anos de iniciativas e ações de âmbito local, regional e internacio-
nal, visando deter e reverter a constante degradação dos ecossistemas, tão 
vitais para a manutenção da vida. 

Outra prioridade é alterar gradativamente as políticas que resul-
taram nas brutais desigualdades sociais e econômicas entre os países por 
meio de um programa de erradicação e atenuação da pobreza, conservação, 
tratamento e exploração sustentável dos recursos naturais, provisão de me-
lhores serviços de educação e saúde, e combate da desigualdade entre as 
classes sociais.

O Protocolo de Quioto 

Em 1997, na cidade de Quioto, no Japão, estando presentes os re-
presentantes de 159 nações, foi realizada a terceira Conferência das Partes 
(COP 3). As duas anteriores foram promovidas, respectivamente, na Alema-
nha (COP 1), em 1995, e na Suíça (COP 2), em 1996. 

A Conferência em Quioto foi a mais abrangente e culminou com a 
adoção do famoso protocolo, um dos marcos mais importantes desde a cria-
ção da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQ-
NUMC). Ele foi, fundamentalmente, utilizado como instrumento de combate 
às mudanças climáticas. 

O Protocolo de Quioto definiu: para sua entrada em vigor, seria 
necessária a ratificação por pelo menos 55 países industrializados (ou Ane-
xo I) e que, juntos, se comprometeriam a reduzir pelo menos 5,2% de suas 
respectivas emissões combinadas de GEE. Isso corresponde a pelo menos 
55% das emissões globais totais dos GEE em relação aos níveis de 1990  até o 
período entre 2008 e 2012. 
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Ao ser ratificado, o Protocolo passaria a vigorar num prazo máximo 
de 90 dias, o que significaria passar a ser um compromisso de caráter legal, 
vinculando todas as partes (respectivos países) envolvidas. Assim, se alguma 
de suas partes não cumprisse o acordo firmado, ficaria sujeita a penalidades 
dentro do Protocolo. 

É importante ressaltar que, graças a essa vinculação legal, esse his-
tórico compromisso passou a produzir uma reversão da tendência histórica 
de crescimento das emissões iniciadas nesses países cerca de, aproximada-
mente, 150 anos atrás. 

A União Europeia (EU) assumiu o compromisso de reduzir em 8%; 
os Estados Unidos, responsáveis sozinhos pela emissão de 36% do total de 
gases, comprometeu-se (sem assinar) a uma redução de 7%; o Japão concor-
dou em reduzir 6%. Alguns países como a Rússia e Ucrânia não assumiriam o 
compromisso de redução e outros como Islândia, Austrália e Noruega ainda 
teriam permissão para aumentar suas emissões. 

O Protocolo foi aberto para assinatura de todas as partes em 16 
de março de 1998 e acabou entrando em vigor somente em 16 de fevereiro 
de 2005, após a entrada da Rússia, que o ratificou em novembro de 2004. 
O Brasil assinou o Protocolo em 29 de abril de 1998, ratificando-o em 23 de 
agosto de 2002. Estados Unidos e Austrália até hoje não ratificaram o Pro-
tocolo, mas estão cumprindo internamente metas de redução dos GEE com 
políticas próprias. 

Talvez uma das mais importantes contribuições em Quioto tenha 
sido dada pelo Brasil, que propôs a criação do Mecanismo de Desenvolvimen-
to Limpo (MDL). Ele é um fundo global constituído por aportes financeiros 
dos países desenvolvidos pertencentes ao ANEXO 1, que não estivessem con-
seguindo cumprir suas metas de redução da emissão de GEE. Em Quioto, os 
estudos e critérios do MDL foram aprofundados com a possibilidade concreta 
dos países desenvolvidos financiarem projetos de redução de emissões de 
GEE nos países em desenvolvimento, gestando, assim, o futuro mercado de 
créditos de carbono. 

Autora: Denise de Mattos Gaudard.
Bibliografia: 
COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro 
comum. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getulio Vargas, 1991
Fonte: Disponível em <http://www.terrazul.m2014.net/spip.php?article414> 

Resumo

• o ciclo do carbono são as diversas transformações que o carbono 
sofre ao longo do tempo. É o motor químico que fornece energia 
e massa à maior parte dos seres vivos, além de estar intimamen-
te relacionado à regulação da atmosfera global e, consequente-
mente, ao clima; 

• a ação humana desequilibra a ciclagem do carbono. As quei-
madas, os desmatamentos e o uso desenfreado de combustíveis 
fósseis aumentam a quantidade de CO2 a níveis muito maiores do 
que a capacidade dos autótrofos de fixá-lo;

•  o aumento excessivo de CO2 na atmosfera pode agravar o efeito 
estufa. O efeito estufa é um fenômeno normal responsável pela 
manutenção da temperatura no planeta.
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Atividades de aprendizagem

1)  Sabemos que o elemento carbono presente nas moléculas orgânicas, que 
constituem os seres vivos, é  restituído ao ambiente, em forma aproveitável 
pelos vegetais. Assim, responda:

a) Como se dá o aproveitamento do elemento carbono pelos vegetais?
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

b) Explique como é devolvido, pelos seres autótrofos, à atmosfera o gás car-
bono resultante das atividades metabólicas.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

  
2) O que é efeito estufa? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3) Observe a tirinha a seguir para responder à questão.

Figura 32: Charge.                             
Fonte: Disponível em <http://meandros.wordpress.com>. Acesso em 13 jul. 2010

Durante a brincadeira “esconde-esconde”, o comentário do perso-
nagem sobre o aumento gradativo da temperatura da Terra, relacionada ao 
aquecimento global, se justifica melhor pelo (a): 

a. excesso de gases estufa na atmosfera que retêm energia solar.
b. derretimento das geleiras das calotas polares.
c. aumento das chuvas ácidas em decorrência da poluição atmos-

férica.
d. alta produção de alimentos em decorrência do crescimento po-

pulacional.
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Aula 11 - Ciclo do oxigênio 

Meta

 Esta aula tem como finalidade enfocarhecer sobre o ciclo do oxigê-
nio gás essencial para a grande maioria dos seres vivos existentes no planeta 
que possuem respiração aeróbica.

Objetivos 

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. conhecer o ciclo do oxigênio;
2. ressaltar a importância do ciclo do oxigênio na manutenção da 

vida no planeta;
3. conscientizar dos problemas causados pelo desequilíbrio provo-

cado no ciclo do oxigênio.

Ciclo do oxigênio

A respiração aeróbica representa um sucesso adaptativo,  pois tem 
um saldo  energético positivo muito maior do que a anaeróbica. Dessa manei-
ra, o oxigênio é imprescindível para a maioria dos seres vivos. 

O oxigênio utilizado pelos seres vivos é oriundo, basicamente, do 
dióxido de carbono, água e do próprio oxigênio gasoso. O oxigênio entra 
na respiração aeróbica e funciona como aceptor final de íons hidrogênio, 
formando água. Essa água pode ser utilizada como reagente em várias rea-
ções sendo seus átomos de oxigênio incorporados a moléculas orgânicas. O 
dióxido de carbono incorporado na fotossíntese também tem seus átomos de 
oxigênio aproveitados na formação de compostos orgânicos.

O oxigênio é devolvido para a atmosfera em forma de O2 pelo pro-
cesso fotossintético. Vale lembrar que todo oxigênio produzido na fotossínte-
se é proveniente da água. Os decompositores também devolvem o oxigênio 
na forma de CO2 e  H2O.
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Figura 33: Ciclo do oxigênio.
Fonte: Disponível em <http://www.coladaweb.com/quimica/CicloO2.gif>. Acesso em 13  jul. 2010.

Na estratosfera,  o oxigênio é extremamente importante, pois ele 
forma uma substância conhecida como ozônio (O3). A formação desse com-
posto é realizada na presença de um catalisador  por estímulo dos raios ul-
travioletas. Isso ocorre, principalmente, na linha do Equador onde o ângulo 
de incidência do sol é o mais favorável para que ocorra essa reação.

Figura 34: Formação do ozônio na estratosfera. 
Fonte: Disponível em <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-camada-de-
ozonio/ozonio-8.php> Acesso: 14 jul. 2010.

A camada de ozônio encontra-se na estratosfera (há aproximada-
mente 15 Km da superfície) e funciona como um escudo de cerca de 30 
Km que protege  a  terra dos raios ultravioletas do sol. Estudos feitos pela 
National Aeronautics and Space Administration (NASA), em meados da dé-
cada de 1980, apontaram a existência de um buraco nessa  camada, exa-
tamente na região antártica.O buraco de aproximadamente 31 milhões de 
Km2  é formado no polo devido à circulação das massas de ar que circulam 
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do Equador para as regiões polares, favorecendo o acúmulo de poluentes. O 
buraco tende a se tornar maior de setembro a novembro, meses em que há 
incidência solar na região antártica favorecendo as reações de destruição da 
camada. Quando isso ocorre, há um aumento da mortalidade do plâncton, 
seres extremamente sensíveis aos raios ultravioletas. Como o plâncton é a 
base da cadeia alimentar marítima,  todo esse ecossistema fica prejudicado. 
Em 1992, a NASA também descobriu a existência de um buraco de propor-
ções menores no polo ártico. O aumento da incidência de raios ultravioletas  
é prejudicial à vida humana, principalmente, por sua forte associação ao  
câncer de pele e a doenças oculares como a catarata. 

A destruição do ozônio é uma reação catalisada pelo cloro presente 
nos CFC (clorofluorcarboneto). Esse gás é usado como propelente de aviões, 
sprays, circuitos de refrigeração entre outros. A maior parte da produção e 
emissão de CFC é feita pelos países do hemisfério norte. Em 1987 represen-
tantes de alguns países se reuniram no Canadá  para discutir a redução da 
emissão de gás CFC. Esse encontro ficou conhecido como Protocolo de Mon-
treal. Na década de 1990, um novo acordo foi ratificado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) a fim de propor o fim das emissões até 2010.

Figura 35: Reação de destruição do ozônio pelo CFC.
Fonte: Disponível em <http://www.wikinoticia.com/images/espaciociencia.com/espaciociencia.
com.wp-content.uploads.2010.06.image_thumb7.png>. Acesso: 14 jul. 2010.

Camada de ozônio

O ozônio é uma substância química formada por três átomos de oxi-
gênio. O oxigênio, o gás que respiramos, começou a se acumular na atmosfe-
ra há aproximadamente 400 milhões de anos. Mas as moléculas de oxigênio, 
sob a ação constante dos raios ultravioletas (UV) do Sol, quebravam e depois 
se recombinavam, dando origem ao ozônio.
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A camada de ozônio situa-se numa faixa de 25 a 30 km da estra-
tosfera - a parte da atmosfera que vai de 12 a 40 km. O oxigênio absorve o 
excesso de radiação ultravioleta. Foi graças a esta capa protetora que a vida 
pôde evoluir em nosso planeta. Diminuindo a intensidade da chegada dos UV 
à superfície, o ozônio evita feridas na pele, câncer e mutações degenerati-
vas. Ele funciona como um agente do sistema imunológico do planeta.

Figura 36: Camada de ozônio - sua ausência deixa todos expostos, indefesos ante 
os efeitos dos raios ultravioletas.
Fonte: Disponível em <http://www.wikinoticia.com/images/espaciociencia>. Acesso: 14 de jul. de 2010.

Em 1982, detectou-se, pela primeira vez, o desaparecimento de 
ozônio em áreas sobre a Antártida. Medições sucessivas constataram que a 
camada de ozônio era cada vez mais rarefeita. Atualmente, esse fenômeno 
pode ser percebido não só no Polo Sul, mas também sobre o Ártico, o Chile 
e a Argentina. Os cientistas apontam os clorofluorcarbonos como os respon-
sáveis pela situação. Também chamados CFC, os clorofluorcarbonos surgiram 
em 1931 para serem usados em refrigeradores. Eram excelentes, pois, além 
de baratos, não eram tóxicos nem inflamáveis.

Os CFC são compostos por cloro, flúor e carbono. Quando chegam 
à estratosfera, eles são decompostos pelos raios ultravioletas. O cloro re-
sultante reage com o oxigênio, destruindo-o. O cloro liberado volta a atacar 
as moléculas de oxigênio, recomeçando o ciclo das reações. Cada átomo de 
cloro de CFC pode destruir 100 mil moléculas de oxigênio. É lógico que a for-
ma de diminuir o buraco seria a não utilização de CFC, como já acontece em 
vários países da Europa e EUA. O problema é que os CFC são muito estáveis: 
depois de 139 anos, metade da quantidade liberada no ar ainda permanece 
na atmosfera. Por isso, eles têm muito tempo para subir até a estratosfera 
e começar o processo de destruição. Quer dizer: na metade do século XXI, 
a camada de ozônio ainda estará sofrendo os efeitos dos primeiros CFC lan-
çados na atmosfera.

Em setembro de 1987, o programa da ONU para proteção do meio 
ambiente conseguiu que um grupo de 31 países reunidos no Canadá assi-
nasse o “Protocolo de Montreal”, determinando a redução pela metade da 
produção mundial de CFC até o ano de 2000. Em 1989, o documento contava 
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com a adesão de 81 países, inclusive o Brasil. Nessa ocasião, os signatários 
do protocolo decidiram interromper completamente a produção de CFC até 
o final do século XX. Em 1992, os Estados Unidos decidiram que suspende-
riam sua produção em 1996. Logo depois, a Alemanha, a Dinamarca e a Ho-
landa anunciaram que interromperiam a produção até 1994.

Há outras substâncias que, também, destroem a camada de ozônio 
e que até agora não sofreram nenhum tipo de proibição. São elas: tetraclo-
reto de carbono, um solvente; clorofórmio, anestésico e solvente; e dióxido 
de nitrogênio, utilizado na composição do ácido nítrico. Como se pode per-
ceber, o problema ainda está longe de uma solução definitiva.

O buraco na camada de ozônio

A camada de ozônio é uma “capa” desse gás que envolve a terra e a 
protege de vários tipos de radiação, sendo a principal delas a radiação ultra-
violeta, causadora de câncer de pele. No último século, devido ao desenvol-
vimento industrial, passaram a ser utilizados produtos que emitem cloroflu-
orcarbono, um gás que, ao chegar a camada de ozônio,  destrói as moléculas 
que a formam (O3) e, assim, causa a destruição dessa camada da atmosfera. 
Sem essa camada, a incidência de raios ultravioletas nocivos sobre a terra 
fica sensivelmente maior, aumentando as chances de contração do câncer. 
Nas últimas décadas, tentou-se evitar ao máximo a utilização do CFC. Mesmo 
assim, o buraco na camada de ozônio continua aumentando, o que cada vez 
mais preocupa a população do mundo todo. A ineficiência das tentativas de 
diminuir a produção de CFC no mundo devido à dificuldade de substituir esse 
gás, principalmente, nos refrigeradores, fez com que o buraco da camada 
continuasse aumentando, o cada vez mais prejudica a própria humanidade. 
Um exemplo do fracasso de uma tentativa de eliminar a produção de CFC 
no mundo foi a dos EUA, o maior produtor desse gás em todo o planeta. Em 
1978, os EUA produziam, em aerossóis, 470 mil toneladas de CFC que passa-
ram a ser 235 mil em 1988. Em compensação, a produção de CFC em outros 
produtos, que era de 350 mil toneladas em 1978, passou a ser de 540 mil em 
1988, mostrando a necessidade que se tem de utilizar esse gás na nossa vida 
quotidiana. É muito difícil encontrar uma solução para esse problema, mas, 
de qualquer maneira, temos que evitar ao máximo a utilização desse gás 
para podermos garantir a sobrevivência de nossa própria espécie.

A região mais afetada pela destruição da camada de ozônio é a An-
tártida. Nessa região, principalmente, no mês de setembro, quase a metade 
da concentração de ozônio é misteriosamente sugada da atmosfera. Esse 
fenômeno deixa a mercê dos raios ultravioletas uma área de 31 milhões de 
quilômetros quadrados, é maior que toda a América do Sul, ou 15% da super-
fície do planeta. Nas demais áreas do planeta, a diminuição da camada de 
ozônio também é sensível, de 3 a 7% do ozônio que a compunha já foi des-
truído pelo homem. Mesmo sendo menores que na Antártida, esses números 
são um enorme alerta ao que poderá acontecer se continuarmos a fechar os 
olhos para esse problema.

Porque na Antártida

Em todo o mundo, as massas de ar circulam, sendo que um poluen-
te lançado no Brasil, pode ir parar na Europa devido às correntes de convec-
ção. Na Antártida, por sua vez, devido ao rigoroso inverno de seis meses, 
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essa circulação de ar não ocorre e, então, se formam círculos de convecção 
exclusivos daquela área. Assim, os poluentes atraídos durante o verão ficam 
na Antártida até que sobem para a estratosfera. Quando chega o verão, os 
primeiros raios de sol já quebram as moléculas de CFC encontradas nessa 
área, iniciando a reação. Em 1988, foi constatado que, na atmosfera da An-
tártida, a concentração de monóxido de cloro é cem vezes maior que em 
qualquer outro lugar do mundo.

O que são os raios ultravioletas?

Raios ultravioletas são ondas semelhantes às ondas luminosas, que 
estão exatamente acima do extremo violeta do espectro da luz visível. O 
comprimento de onda dos raios ultravioletas varia de 4,1 x 10-4 até 4,1 x 
10-2 mm. As ondas prejudiciais de raios ultravioletas são as mais curtas.

A reação

As moléculas de clorofluorcarbono, ou Freon, passam intactas pela 
troposfera, que é a parte da atmosfera que vai dos 0 aos 10.000 metros de 
altitude. Quando passam por essa parte, desembocam na estratosfera, onde 
os raios ultravioletas do sol estão em maior quantidade. Esses raios quebram 
as partículas de CFC (ClFC) liberando o átomo de cloro. Este átomo, então, 
rompe a molécula de ozônio (O3), formando monóxido de cloro (ClO) e oxi-
gênio (O2). Mas a reação não para por aí, logo o átomo de cloro libera o de 
oxigênio que se liga a um oxigênio de outra molécula de ozônio e o átomo 
de cloro passa a destruir outra molécula de ozônio, criando uma reação em 
cadeia. Por outro lado, existe a reação que beneficia a camada de ozônio: 
quando a luz solar atua sobre óxidos de nitrogênio, podem reagir liberando 
os átomos de oxigênio, que se combinam e produzem ozônio. Esses óxidos 
de nitrogênio são produzidos diariamente pela queima de combustíveis fós-
seis feita pelos carros. Infelizmente, a produção de CFC, mesmo sendo me-
nor do que a de óxidos de nitrogênio, consegue, devido à reação em cadeia 
já explicada, destruir muito mais moléculas de ozônio do que as produzidas 
pelos automóveis.

No Brasil ainda há pouco com que se preocupar

No Brasil, a camada de ozônio ainda não perdeu 5% do seu tamanho 
original. Isso é o que dizem os instrumentos medidores do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE). O instituto acompanha a movimentação do 
gás na atmosfera desde 1978 e, até hoje, não detectou nenhuma variação 
significante. Talvez isso se deva à pouca produção de CFC no Brasil em com-
paração com os países de primeiro mundo. Isso se deve ao fato de que no 
Brasil apenas 5% dos aerossóis utilizam CFC, sendo preferida uma mistura de 
butano e propano, significativamente, mais barata, que funciona perfeita-
mente em substituição ao clorofluorcarbono.

Os males

A principal consequência da destruição da camada de ozônio será 
o grande aumento da incidência de câncer de pele, já que os raios ultravio-
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letas são mutagênicos. Além disso, existe a hipótese de que a destruição 
da camada de ozônio pode causar um desequilíbrio no clima, resultando 
no “efeito estufa”, que acarretaria o descongelamento das geleiras polares 
e, enfim, a inundação de muitos territórios que hoje podem ser habitados. 
De qualquer maneira, a maior preocupação dos cientistas é mesmo com o 
câncer de pele, cuja incidência já vem aumentando nos últimos vinte anos. 
Cada vez mais indica-se evitar as horas em que o sol está mais forte e a uti-
lização de filtros solares, únicas maneiras de se prevenir, e de se proteger 
a pele.

Questões sobre o tema

1. É possível recuperar o dano causado à camada de ozônio?
Sim, é possível recuperar o dano feito à camada de ozônio parando 

imediatamente de produzir CFC. Isso é possível porque o ozônio é produzi-
do quando a luz solar incide sobre óxidos de nitrogênio (ex. NO2), que são 
expelidos pelos automóveis em meio aos seus gases de descarga. Assim, se a 
produção de CFC fosse totalmente parada, aos poucos a camada de ozônio se 
recuperaria, apesar de que isto demoraria anos, já que os átomos de cloro 
já expelidos em CFC ficarão por até 75 anos reagindo com as moléculas de 
ozônio e transformando-as em moléculas de oxigênio.

2. Qual o país que produz a maior quantidade de CFC em todo o 
mundo?

O país que possui a maior produção de CFC e, consequentemente, o 
maior consumo per capita é o Estados Unidos que, ainda em 1978, produzia 
470 mil toneladas de CFC em aerossóis e 350 mil toneladas de CFC em outros 
produtos. Mesmo com a proibição do uso do CFC, em aerossóis, nos EUA, em 
1988 ainda se produziam 235 mil toneladas nesses produtos e 540 mil tone-
ladas em refrigeração, embalagens etc.

3. O Brasil tem um papel importante contribuindo para a destrui-
ção da camada de ozônio?

Sim e não. Dependendo do lado pelo qual considerarmos a pergun-
ta, teremos respostas diferentes. Por um lado, o Brasil contribui significa-
tivamente para a destruição da camada de ozônio, já que também possui 
sprays de CFC e a grande maioria da população possui geladeiras. Além disso, 
no Brasil existe o costume de vender produtos em embalagens que precisam 
de CFC para serem produzidas. Por outro lado, se compararmos a produção 
de CFC do Brasil com a de outros países, chegaremos à conclusão de que a 
influência do Brasil na destruição da camada de ozônio é praticamente nula. 
Isso se deve ao fato de que no Brasil 95% dos aerossóis utilizam uma mistura 
de butano e propano em substituição ao CFC, devido ao seu baixo custo.

Fonte: Disponível em <www.trabalhoescolar.hpg.ig.com.br>. Acesso: 05 maio 2010.

Resumo

• o oxigênio presente na atmosfera é absorvido através da respi-
ração aeróbica dos animais e vegetais, processo que libera água 
e gás carbônico no ambiente;

•  os compostos orgânicos sintetizados durante a respiração, ao so-
frerem a ação de decompositores, retornam ao meio na forma 
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de água e gás carbônico. A água utilizada no processo de fotos-
síntese é quebrada e ocorre a liberação de oxigênio que retorna 
à atmosfera (formação da camada de ozônio).

Atividades de aprendizagem

1) Quais são as três principais fontes não vivas de oxigênio utilizadas pelos 
seres vivos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2) De que maneira o oxigênio presente em um organismo vivo retorna ao 
ambiente?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3) Qual a função da camada de ozônio? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4) De acordo com os cientistas, o buraco na camada de ozônio tende a inten-
sificar-se nos meses de setembro a novembro. Por que ocorre esse fenômeno 
nesse período e o que ele acarreta?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5) O índice de pessoas doentes no inverno é maior em decorrência da maior 
concentração de substâncias originadas, segundo o texto, das indústrias, es-
capamentos de automóveis e queimadas de florestas. Essa maior incidên-
cia desses gases no inverno justifica-se devido a um fenômeno reconhecido 
como: 

a) efeito estufa.
b) chuva ácida.
c) aquecimento global.
d) inversão térmica.
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Aula 12 - Ciclo do nitrogênio

Meta

Esta aula tem como finalidade abordar o ciclo do nitrogênio, gás 
mais abundante na atmosfera, que faz parte da constituição de toda a ma-
téria orgânica.

Objetivos 

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. conhecer o ciclo do nitrogênio;
2. ressaltar a importância do ciclo do oxigênio na manutenção da 

vida no planeta;
3. conscientizar sobre os problemas causados pelo desequilíbrio no 

ciclo do nitrogênio.

O nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera, cerca de 78%, 
entretanto poucos organismos vivos conseguem absorvê-lo na forma de N2. 
Esse elemento é extremamente importante, pois entra na constituição das 
proteínas e dos ácidos nucléicos, por isso os seres capazes de transformar o 
nitrogênio  atmosférico em formas mais utilizadas pelos outros organismos, 
como as amônias, são chamados de fixadores de nitrogênio e possuem um 
valor ecológico muito importante. Por possuírem essa capacidade ímpar, os 
fixadores de nitrogênio são capazes de habitar ambientes aparentemente 
inóspitos e preparar o lugar para que organismos mais complexos e depen-
dentes do nitrogênio passem a habitar esses locais. Esse processo é conheci-
do como sucessão ecológica.

Os fixadores biológicos mais conhecidos são as cianobactérias e as 
bactérias do gênero Rhizobium. As bactérias  Rhizobium vivem em associa-
ção mutualística com as plantas de leguminosa e transformam nitrogênio 
gasoso em amônia (NH3), que pode ser utilizada pelas plantas. Devido a esse 
fenômeno os solos onde vivem as leguminosas são, geralmente, ricos em 
nitrogênio. Esse dado é usado na agricultura para a realização de adubação 
verde (cobertura do solo com partes de leguminosas)  – processo mais barato 
e menos prejudicial à natureza do que a adubação química.

 As cianobactérias e as bactérias livres do solo também podem 
formar NH3, que será transformada em nitrito (NO2-) e, posteriormente, em 
nitrato (NO3-)
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Transformação de amônia em nitrito é um processo chamado de 
nitrosação e é realizado pelas bactérias nitrosomonas. A energia liberada 
nessa reação é utilizada para a quimiossíntese das bactérias.

Figura 37: Nitrosação.
Fonte: Disponível em <http://paulobernardes.blogspot.com/2008/04/ciclo-do-nitrognio-para-1-e-
2-em.html>. Acesso: 06 maio 2010.

Em seguida, o nitrito é transformado em nitrato pelo processo de 
nitratação realizado pelas bactérias do gênero Nitrobacter. A reação tam-
bém é uma etapa da quimiossíntese bacteriana.

O processo geral de transformação de  amônia em nitrato é chama-
da de nitrificação.

Figura 38: Nitrificação.
Fonte: Disponível em <http://paulobernardes.blogspot.com/2008/04/ciclo-do-nitrognio-para-1-e-
2-em.html>. Acesso: 15 jul. 2010.

O nitrogênio gasoso é devolvido a atmosfera por um processo cha-
mado de desnitrificação que ocorre graças à ação de bactérias do tipo Pseu-
domonas. A desnitrificação é um tipo de respiração aeróbica, pois nessa 
reação  o nitrogênio funciona como aceptor final de elétrons.

Os nitratos são as formas mais comumente absorvidas pelos vege-
tais. O nitrogênio é passado a cada nível trófico pela alimentação e excreta-
do, principalmente, em forma de amônia, ureia ou ácido úrico. As excretas 
nitrogenadas, assim como os restos mortais dos seres vivos, são  metaboliza-
das em amônia pelos seres decompositores existentes no solo. Essa amônia 
sofrerá em seguida uma desnitrificação.

Nitrificação:
Processo de adubação 
do solo pela adição de 

nitratos.

Desnitrificação:
Transformação 

de nitratos e 
outras substâncias 

nitrogenadas em gás 
nitrogênio (N2) pela 

ação de bactérias 
denitrificantes.
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Figura 39: Ciclo do nitrogênio.
Fonte: Disponível em <http://quiprona.wordpress.com/2009/11/28/sauvas-fungos-bacterias-e-
nitrogenio/> Acesso 15 jul. 2010.

 

Fixação biológica de nitrogênio na cana-de-açúcar: um 
tema interessante em tempos de expansão da cultura

A expansão do plantio da cana-de-açúcar para 6,62 milhões de 
hectares vai levar o Brasil a bater um novo recorde de produção  na safra 
2007/08. A colheita será de 528 milhões de toneladas, de acordo com o 
levantamento realizado pela Conab e divulgado em maio desse ano. O ál-
cool terá o maior volume da história, com 20,01 bilhões de litros, resultado 
14,54% superior ao da última safra. Esse fato é uma resposta à grande de-
manda do produto nos mercados interno e externo, motivado, principalmen-
te, pela fabricação de carros flex. Já a produção de açúcar está estimada em 
31,3 milhões de toneladas, aumento de 3,6% sobre a safra passada.

Segundo o levantamento realizado no final de 2006 por uma em-
presa de consultoria nas áreas de açúcar e álcool, Datagro, estão previstos 
136 novos projetos de unidades produtoras de açúcar e álcool no Brasil, a 
maioria para a região Centro-Sul. Até 2014 serão implantadas 41 novas usi-
nas em São Paulo, 30 em Minas Gerais, 30 em Goiás, 13 no Mato Grosso do 
Sul e 6 no Mato Grosso.
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É necessário que essa grande expansão da produção de etanol leve 
em conta os temas ambientais e sociais como parte das pautas de desenvol-
vimento. Queimadas, uso da água e uso intensivo de agroquímicos caracte-
rísticos de um monocultivo são questões que devem ser discutidas e analisa-
das, a fim de que sejam geradas medidas que possam mitigar os impactos da 
expansão da cultura canavieira.

Como microbiologistas, voltamos nossa atenção para a fixação bio-
lógica de nitrogênio (FBN). Atualmente, a produtividade média da cultura da 
cana-de-açúcar no Brasil está por volta de 80 toneladas de colmos frescos 
por hectare e a adição média de fertilizantes nitrogenados é de 60 kg de 
nitrogênio por hectare. Com a queima da palhada e os colmos sendo levados 
para as usinas, por volta de 100 kg de nitrogênio são retirados do campo, 
sem contar as perdas do fertilizante nitrogenado em processos como lixi-
viação, desnitrificação e volatilização da amônia. No caso de cana-soca, as 
respostas à fertilização nitrogenada são mais frequentes, porém, raramente 
as quantidades de N aplicadas são maiores que a do N acumulado pela cultu-
ra. Isso significa que as reservas de nitrogênio no solo deveriam decair. No 
entanto, isso parece não ocorrer nos solos brasileiros, o que levou os pes-
quisadores a sugerirem que a cana-de-açúcar poderia se beneficiar da FBN 
em associação com bactérias capazes de quebrar a tripla ligação que une 
os dois átomos de nitrogênio atmosférico (N2), transformando-o em amônia, 
que é assimilável pelas plantas. Essas bactérias são conhecidas como bacté-
rias fixadoras de nitrogênio ou bactérias diazotóficas, localizadas na região 
rizosférica, ou até mesmo dentro dos tecidos das raízes, colmos e folhas das 
plantas (bactérias endofíticas).

Já na década de 1950, a pesquisadora da Embrapa, Dra. Johan-
na Döbereiner, havia isolado algumas espécies dessas bactérias associadas 
à cana-de-açúcar. O avanço desses estudos permitiu com que hoje sejam 
conhecidas diversas espécies de bactérias, pertencentes a gêneros distin-
tos, com destaque para Azospirillum, Herbaspirillum, Gluconacetobacter e 
Burkholderia. Os ganhos com a fixação são dependentes das variedades de 
cana-de-açúcar utilizadas e diferentes estudos têm mostrado que até 60% 
do N acumulado pela planta pode ser derivado da FBN. 

Embora não se constitua em prática agrícola consolidada, alguns 
trabalhos têm mostrado que a inoculação da cana-de-açúcar com bactérias 
diazotróficas pode resultar em aumento de produtividade e/ou de matéria 
seca e acúmulo de N. Em um experimento de campo, conduzido na Embrapa 
Agrobiologia, onde uma mistura com essas bactérias foi inoculada nas plan-
tas de cana-de-açúcar antes do plantio, foi observado um incremento de até 
35% na produção de matéria seca e 29% do N acumulado foi oriundo da fixa-
ção biológica. Talvez o principal entrave para a exploração e o incremento 
da FBN seja o fato de que ainda não há informações concretas sobre qual, ou 
quais, são as principais bactérias responsáveis pela fixação do N2 observada 
para essa cultura. Soma-se a isso o fato de existir grande diversidade e in-
consistência entre variedades de cana com relação à contribuição que elas 
recebem da FBN. Portanto, apesar de alguns resultados promissores, nes-
se momento, ainda parece prematuro a utilização de inoculantes contendo 
bactérias fixadoras de nitrogênio na cultura da cana-de-açúcar.

Já se tem conhecimento de que algumas medidas poderiam ajudar 
a maximizar as contribuições da FBN para a cultura da cana. Dentre essas 
medidas está a aplicação do micronutriente molibdênio, especialmente em 
solos ácidos onde sua disponibilidade é prejudicada. Também é importante 
que trabalhos para seleção e melhoramento de variedades com bom poten-
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cial para fixação biológica de nitrogênio, sejam feitos em condições de baixa 
disponibilidade de N. Alguns estudos mostraram resultados que, mesmo em 
solos pobres, a FBN pode ajudar a cultura a alcançar produções próximas ao 
dobro da média atual de produtividade, se os outros nutrientes são supridos 
de acordo com a análise do solo e se a tecnologia é adequada usando entre 
outras, a aplicação de molibdênio e irrigação. 

Por fim, com o mapeamento do genoma da planta e das bactérias 
fixadoras de nitrogênio, espera-se que o conhecimento gerado possa con-
tribuir para incrementar o entendimento dessas associações, consequente-
mente, abrindo caminho para uma melhor exploração de seu potencial. O 
investimento na pesquisa e difusão da fixação biológica de nitrogênio, atra-
vés de estudos multidisciplinares e integrados em áreas como microbiologia, 
fisiologia vegetal, melhoramento de plantas, manejo de culturas e ciência 
do solo pode trazer um grande benefício para o país, contribuindo para o 
aumento da produção de açúcar e álcool, reduzindo o uso de combustíveis 
fósseis e a contaminação dos recursos hídricos, proporcionada pela diminui-
ção no uso de fontes externas de fertilizantes nitrogenados.

Fonte: Disponível em <http://www.agrosoft.org.br/agropag/24996.htm> Acesso: 15 jul. 2010.

Resumo 

• o nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera, cerca de 78%, 
entretanto poucos organismos vivos conseguem absorvê-lo na 
forma de N2 . Esse elemento é extremamente importante,  pois 
entra na constituição das proteínas e dos ácidos nucleicos;

• seres capazes de transformar o nitrogênio  atmosférico em for-
mas mais utilizadas pelos outros organismos,  como as amônias,  
são chamados de fixadores de nitrogênio;

• o nitrogênio atmosférico é fixado nas raízes de algumas plantas, 
na forma de amônia ou íons amônio por bactérias do gêneros 
Rhizobium ou Azobacter . Em seguida, ocorre processo de nitri-
ficação, cujo resultado final é a produção de nitratos;

• os nitratos são assimilados pelos vegetais;
• as bactérias denitrificantes transformam os nitratos em nitrogê-

nio molecular que retorna à atmosfera, fechando o ciclo;
• o nitrogênio gasoso é devolvido à atmosfera por um processo 

chamado de desnitrificação.

Atividades de aprendizagem

1) (UFU-MG) (adaptada) Certos agricultores costumam plantar alternadamen-
te culturas de plantas não leguminosas e leguminosas. Por exemplo, após 
cultivarem milho em uma região, optam por plantar feijão. Outros cultivam 
plantas leguminosas deixando-as apodrecerem no campo. Com relação ao 
exposto, responda às questões abaixo:

A principal forma que o 
homem interfere no ciclo 
do nitrogênio é através da 
introdução de compostos 
nitrogenados, pelo uso de 
fertilizantes à base de N 
ou lançamento de esgoto 
doméstico nos corpos 
d’água. Os fertilizantes 
podem ser lixiviados para 
um corpo d’água, ou no 
caso dos esgotos, são 
lançados diretamente 
nestes corpos d’água, 
que podem ser um rio, 
um lago ou uma represa. 
Normalmente, o nitrogênio 
é um fator limitante para o 
crescimento dos vegetais. 
Com a introdução de 
compostos nitrogenados 
e/ou esgoto doméstico, 
que contém grandes 
quantidades de matéria 
orgânica e que possuem 
fontes de nitrogênio, 
esse fator limitante 
deixa de existir e os 
vegetais, especialmente 
algas, começam a se 
proliferar. Forma-se, 
então, um “tapete 
de algas”, impedindo 
que a luz chegue a 
maiores profundidades, 
promovendo a morte de 
vegetais. Essa proliferação 
excessiva de algas faz 
aumentar também o 
consumo de oxigênio. Os 
seres aeróbicos, como 
os peixes, necessitam de 
altas concentrações de 
O2 para sobreviverem, e 
na sua falta, começam a 
morrer por asfixia. Com 
a morte de peixes, algas 
e outros organismos, os 
seres decompositores se 
vêem em um ambiente 
propício e também se 
proliferam, especialmente, 
os anaeróbicos. Neste 
estágio final do processo 
de EUTROFIZAÇÃO, 
já podemos dizer que 
este corpo d’água está 
praticamente sem vida, 
morto.

Fonte: https://www.
metodista.br/.../ciclo-do-
nitrogenio...conservacao.../
download
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a) Qual é a importância das plantas leguminosas para o solo?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2) As cianobactérias e as bactérias livres do solo  também podem formar 
NH3, que  será transformada em nitrito(NO2-) e, posteriormente, em nitrato 
(NO3-).
a) Como é chamado o processo de  transformação de amônia em nitrito?
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

b) Quais as bactérias que são responsáveis por esta transformação?
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

3) Escolha abaixo a sequência que preenche o texto: 
“Em seguida, o _________________________ é transformado 

em __________________ pelo processo de  ____________________, re-
alizado pelas bactérias do gênero ___________________.”

a) nitrato – nitratação – Nitrobacter – nitrito
b) Nitrossoma – Nitrobacter – Pseudomas – nitratação
c) nitrito – nitrato – nitratação – Nitrobacter
d) Pseudomas – nitrato – nitratação – Nitrobacter

4) a) Como é chamado o processo pelo qual o nitrogênio gasoso é devolvido 
para a atmosfera?

b) Qual tipo de bactérias é responsável por esse processo?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5) As bactérias são responsáveis por grande parte do suprimento dos átomos 
de nitrogênio utilizados na fabricação de proteínas, ácidos nucleicos e outras 
moléculas orgânicas importantes. A figura, a seguir,  representa o ciclo do 
nitrogênio em um ambiente.
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Figura 40: Ciclo do nitrogênio.         
Fonte: Disponível em <http://www.uwsp.edu/.../nitrogen_cycle_EPA.jpg>. Acesso: 15 jul. 2010.

O processo do ciclo do nitrogênio que NÃO ocorrerá em um solo estéreo de 
bactérias nitrosomonas é:

a) a conversão da amônia do solo em nitrito.
b) a conversão do nitrato em nitrogênio atmosférico.
c) a fixação do nitrogênio atmosférico no solo.
d) a conversão do nitrogênio do solo em amônia.
e) a liberação de amônia pela decomposição orgânica.
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Aula 13 - Relações ecológicas: algumas 
relações harmônicas

Meta

Esta aula tem como finalidade entender que em todo ecossiste-
ma os seres vivos desenvolvem entre si uma relação harmoniosa ou não. 
Além disso, modificações nesses padrões podem conduzir ao desequilíbrio 
do ecossistema. 

Objetivos 

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. explicar que as relações entre os seres vivos são importantes 

para a manutenção do ecossistema;
2. definir mutualismo e protocooperação.

13.1 Relações ecológicas
Em uma comunidade biológica os seres vivos interagem de diversas 

maneiras, às vezes disputando os recursos do meio e às vezes cooperando 
uns com os outros. Essas relações são de extrema importância para a vida 
na terra,  pois elas muitas vezes selecionam os seres mais aptos, por isso seu 
significado para a ecologia é tão importante.

Essas relações podem ser classificadas em  harmônicas, quando não 
há prejuízo para nenhum  dos indivíduos envolvidos na relação , e desarmô-
nica, quando pelo menos um dos seres forem prejudicados. As interações po-
dem ser representadas por sinais. Para indicar que houve prejuízo para uma 
das partes e benefício para outra, pode-se representar as relações como 
(-/+). Para representar uma relação em que um foi beneficiado e outro não 
recebeu nenhum  benefício, indica-se (+/0).

Elas podem, ainda, ser classificadas como interespecífica, quando 
se tratar de uma interação entre seres de espécie diferentes, e intraespecí-
ficas, quando se tratar de seres da mesma espécie.

O quadro a seguir mostra um resumo das principais relações:

QUADRO 1 - Relações Ecológicas

Relações Desarmônicas Harmônicas

Intra-específica Competição(-) Colônias(+)
Sociedade(-)

Interespecífica Competição(-/-)
Predatismo(+/-)
Parasitismo(+/-)
Amensalismo(0/-)

Mutualismo(+/+)
Protocooperação(+/+)
Comensalismo(+/0)
Inquilinismo(+/0)
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13.2 Relações harmônicas

Esse tipo de relação pode também ser chamada de relação positiva 
e pode, ainda, ser dividida em relações harmônicas interespecíficas e intra-
específica.

13.2.1 Relações harmônicas interespecíficas

13.2.1.1 Mutualismo 

O mutualismo é um tipo de relação que resulta em benefício para  
as espécies. A relação é obrigatória para a sobrevivência das duas espécies 
envolvidas,por esse motivo essa interação também pode ser chamada de 
mutualismo obrigatório.

O exemplo mais famoso de mutualismo são os líquens. Eles são for-
mados pela associação de fungos com determinadas espécies de algas ou 
cianobactérias. As algas e cianobactérias  são seres  autotróficos capazes de 
produzir o alimento que é utilizado pelos  fungos. Em troca o fungo melhora 
a capacidade de absorção das algas graças a suas hifas, além de oferecer 
proteção para elas. Os líquens são capazes de sobreviver em ambientes em 
que as algas e fungos não sobreviveriam,  por isso são chamadas de organis-
mos pioneiros.

                                                                                           
Figura 41: Líquens em um tronco de árvore.
Fonte: Disponível em <http://flores.fotosblogue.com/16530/Liquens-e-musgos/> Acesso: 14 jul.2010.

Mutualismo:
Relação ecológica 

interespecífica 
obrigatória na qual há 
vantagens recíprocas 

para as espécies 
que se relacionam. 

Essa associação 
é permanente e 
indispensável à 

sobrevivência das 
partes, nisso diferindo 

da protocooperação.
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Figura 42: Imagem microscópica de um líquen.
Fonte: Disponível em <http://jmelologico.zip.net/images/liquen2.jpg>. Acesso: 14 jul. 2010.

Alguns fungos, também, podem se associar a raízes de plantas: uma 
associação conhecida como micorrizas. Nessa interação,  as hifas do  fungo 
aumentam o poder de absorção de água e sais das raízes, permitindo que 
esse vegetais sobrevivam em solos mais secos e pobres, e ganham em troca 
o alimento armazenado nas raízes.

Figura 43: Micorrizasa.
Fonte: Disponível em <http://obrigadocianobacterias.blogspot.com/2009/07/evolucao-do-sistema-
digestorio.html>. Acesso: 14 jul. 2010.
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Figura 44: Imagem microscópica de uma micorriza.
Fonte: Disponível em <http://www.serf.com.br/artigo_tecnico.php?id=9>. Acesso: 14 jul. 2010.

Um outro tipo de relação mutualística que pode ser lembrado é a 
associação de cupins e microorganismos (bactérias e protozoários). Apesar 
de se alimentar de madeira, os cupins não possuem enzimas capazes de di-
gerir a celulose, por isso necessitam dos microorganismos que vivem em seu 
trato digestório, os quais são capazes de realizar essa digestão. As bactérias 
e protozoário ganham com isso alimento e abrigo.

Figura 45: Cupim.
Fonte: Disponível em <http://ciencianaquinta.blogspot.com/> Acesso: 14 jul. 2010.

O termo simbiose, 
muito utilizado 

em ecologia, era 
antigamente sinônimo 

de  mutualismo. 
Atualmente,  essa 

palavra é usada mais 
como sinônimo de  

relação. 
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13.2.1.2 Protocooperação

Também chamada de mutualismo facultativo, a protocooperação 
é uma interação em que ambas  as espécies são beneficiadas, sem haver, 
contudo, uma obrigatoriedade na relação.

Um exemplo de protocooperação ocorre entre  animais de grande 
porte, como bois e búfalos, e as  aves que se alimentam de carrapatos. Esses 
pássaros alimentam-se dos parasitas que incomodam esses animais,  relação 
que beneficia ambos os envolvidos.

                      

Figura 46: Protocooperação entre boi e aves.
Fonte: Disponível em <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ecologia/relacoesecologicas2.
php>. Acesso: 15 jul. 2010.

Uma situação muito semelhante a que acontece entre os grandes 
mamíferos e as aves é a relação entre o crocodilo e alguns pássaros que se 
alimentam de parasitas encontrados entre seus dentes.
                                                      

                             
Figura 47: Crocodilo e pássaro palito.
Fonte: Disponível em <http://bbb-blog-biologico-brasil.blogspot.com/2009/04/ecologia.html>. 
Acesso: 15 jul. 2010.

Protocooperação:
Relação ecológica 
interespecífica não 
obrigatória na qual há 
vantagens recíprocas 
para as partes que se 
relacionam.
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É comum encontrar uma associação mutualística entre o carangue-
jo-bernardo-eremita e a anêmona-do-mar. As anêmonas fixam-se na concha 
dos caranguejos e seus tentáculos ricos em substâncias urticantes afastam 
os inimigos do caranguejo. Vivendo sob a concha dos caranguejos, as anê-
monas, seres sésseis, ganham movimentação e ampliam seu raio de absorção 
de alimentos.

Figura 48: Caranguejo e anêmonas.
Fonte: Disponível em <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1530>. 
Acesso: 15 jul. 2010.

Outro exemplo de protocooperação é visto nas polinizações por in-
setos. Os insetos alimentam-se do néctar existente nas flores e, ao fazerem 
isso, sujam-se de pólen.  Quando se alimentam das flores de outras plantas, 
esses insetos deixam o pólen nessas plantas, ajudando os vegetais a reali-
zarem  uma fecundação cruzada,  que é muito mais vantajoso do ponto de 
vista evolutivo. 

Figura 49: Polinização.
Fonte: Disponível em <http://www.saudeanimal.com.br/abelha22.htm>. Acesso: 15 jul. 2010.



e-Tec Brasil/CEMF/UnimontesEcologia 105

Resumo 

•  as relações ente os seres vivos podem ser intra ou interespecífi-
cas, harmônicas ou desarmônicas;

•  mutualismo ocorre entre indivíduos de espécies diferentes em 
que ambos se beneficiam da relação;

•  protocooperação corresponde à cooperação entre indivíduos de 
espécies diferentes em que ambos se beneficiam.

Atividades de aprendizagem

1) O gráfico a seguir representa a introdução de uma espécie C em um meio 
onde já viviam as espécies A e B que não se inter-relacionavam. A espécie C 
passou a realizar relação com as duas espécies.

Gráfico 1: Representação de espécies
Fonte: Disponível em <Banco de Questões Pitágoras Ensino Médio e Fundamental / 2008.>

 Diante do ocorrido, a espécie C realizou com as espécies A e B, nesse 
tempo, uma relação de:

a) parasitismo em C-A.
b) inquilinismo em C-B.
c) protocooperação em C-A.
d) mutualismo em C-B.

2) Diferencie mutualismo de protocooperação.
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



e-Tec Brasil/CEMF/Unimontes 106

3) O esquema, a seguir,  mostra os tipos principais de interações ecológicas 
entre os seres vivos. Analise-o e, em seguida, responda o que se pede:

TABELA 2: Relações ecológicas.

Interações Harmônicas Interações Desarmônicas

Intra Específica Colônia (+) 
Sociedade (+)

Competição (-)

Inter Específica Mutualismo (+ +) 
Cooperação (+ +) 
Comensalismo (+ 0) 
Inquilinismo (+ 0) 
Epifitismo (+ 0)

Competição (- -) 
Parasitismo (+ -) 
Predatismo (+ -) 
Amensalismo (+ -)

Fonte: www.biomania.com.br/bio. Acesso 15 jun. 2010.

O sinal (+) indica vantagem para a espécie, o sinal (-) indica preju-
ízo para a espécie e o sinal (0) indica que a espécie não é beneficiada nem 
prejudicada.

Através da análise desse quadro comparativo, justifique o tipo de 
interação entre os seres vivos caracterizado por cada agrupamento das inte-
rações harmônicas e desarmônicas.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4) Analise  a charge, a seguir,  e indique o tipo de  interação ecológica entre 
os dois seres vivos:  

a) mutualismo; 
b) protocooperação; 
c) parasitismo;  
d) competição;  
e) sociedade.

                 
Figura 50: Charge Jacaré no dentista.               
Fonte: FADMINAS. Acesso: 16 jul. 2010.
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Aula 14 - Comensalismo e inquilinismo

Meta

Esta aula tem como finalidade diferenciar alguns tipos de intera-
ções e reconhecê-las, quando for necessário.

Objetivos

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. diferenciar comensalismo e inquilinismo;
2. reconhecer se as relações ecológicas estudadas, comensalismo e 

inquilinismo, são relações positivas ou negativas.

14.1 Comensalismo

O comensalismo é um tipo de associação em que um participante 
é beneficiado e o outro não sofre prejuízo. O termo comensalismo vem “de 
convidado à mesa”, por isso é mais usado quando o benefício recebido é a ali-
mentação. Alguns autores, entretanto, usam o termo comensalismo para todas 
as relações em que há o beneficio de um participante,  sem prejuízo de outro.

Um exemplo de comensalismo é encontrado nas associações entre 
o peixe, o tubarão e a rêmora.

A rêmora, geralmente, é encontrada fixada no corpo de tubarões, aos 
quais elas se prendem por uma espécie de ventosa. Dessa forma, elas se alimen-
tam dos restos deixados pelos tubarões além de serem transportadas por eles.

                                                                               
Figura 51: Comensalismo entre rêmoras e tubarões.
Fonte: Disponível em <http://100pipocas.blogspot.com/2008_11_01_archive.html.> Acesso: 15 jul. 2010.
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É muito comum encontrarmos nas savanas africanas bandos de hie-
nas próximos a bandos de leões. As hienas, em geral, alimentam-se das car-
caças de animais que sobram das refeições dos leões.

Figura 52: Comensalismo entre leões e hienas.
Fonte: Disponível em <http://scienceblogs.com.br/cienciaeideias/> Acesso: 15 jul. 2010.

A diferença entre comensalismo e inquilinismo não é muito bem 
determinada. Um exemplo é a interação entre o peixe-palhaço e as anêmo-
nas. As anêmonas parecem não ser  tóxicas ao peixe-palhaço, o que permite 
que eles se escondam entre elas e se alimentem dos restos de comida das 
anêmonas. Para alguns autores os peixes são inquilinos das anêmonas,  mas 
a maioria considera que eles são seus comensais.

Figura 53: Peixe-palhaço e anêmonas.
Fonte: Disponível em <http://blog-vidanimal.blogspot.com/2010_07_01_archive.html>. Acesso: 17  jul. 2010.
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14.2 Inquilinismo
O inquilinismo é uma relação em que um dos “associados” é bene-

ficiado, recebendo abrigo, e, para o outro, ela é indiferente.
Um exemplo é o que ocorre com o fieraster (peixe-agulha) e o pe-

pino-do-mar. Quando se sente ameaçado, o peixe-agulha se esconde no ânus 
do pepino-do-mar.

Figura 54: Fieraster e pepino-do-mar.
Fonte: Disponível em <http://www.biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=1262>. Acesso: 17 jul. 2010.

Outro exemplo de inquilinismo é o abrigo que plantas como sa-
mambaias, orquídeas e bromélias encontram no alto das árvores. Esse tipo 
de relação é muito importante para que plantas de menor porte tenham um 
posição privilegiada em relação à luz no interior de florestas densas. Como 
essas plantas também são chamadas de epífitas (do grego “em cima de plan-
tas”), essa relação pode ser chamada de epifitismo.

Figura 55: Bromélia sobre tronco de árvore.
Fonte: Disponível em <http://educar.sc.usp.br/ciencias/ecologia/associa.html>. Acesso: 15 jul. 2010.
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Resumo

•  comensalismo equivale à associação entre indivíduos de espécies 
diferentes em que um aproveita os restos alimentares do outro;

•  inquilinismo é semelhante ao comensalismo, mas sem cessão de 
alimentos (exemplo: holotúria e peixe-agulha; bromélia e árvores).

Atividades de aprendizagem

1) Considerando a relação ecológica existente entre a rêmora e o tubarão, 
responda: 

a) Como se chama essa relação?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

b) Qual o benefício resultante dessa relação, nesse caso?

__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

c) Esse tipo de relação traz algum prejuízo para os envolvidos?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2) Diferencie comensalismo de inquilinismo.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Aula 15 - Relações harmônicas intraes-
pecíficas

Meta

Esta aula tem como finalidade reconhecer relações harmônicas in-
traespecíficas, assim como o papel de cada indivíduo dentro desse tipo de  
relação.

Objetivos 

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. explicar as relações entre os seres vivos, importantes para a ma-

nutenção dos ecossistemas;
2. compreender o funcionamento da sociedade e colônia dentro de 

um ecossistema.

15.1 Relações harmônicas intraespecíficas

É um tipo de relação que acontece entre indivíduos da mesma es-
pécie, onde não existe desvantagem nem benefícios para nenhuma das es-
pécies.

15.1.1 Sociedade 

Uma sociedade constitui uma união de seres da mesma espécie sem 
conter uma união anatômica. Geralmente, numa sociedade, cada indivíduo 
desempenha um papel e coopera com o restante do grupo. Alguns insetos vi-
vem em sociedade complexas e, altamente, organizadas. Nós seres humanos 
também necessitamos de uma sociedade para sobreviver. O que mais chama 
a atenção nesse tipo de relação é a ORGANIZAÇÃO. 

•  A sociedade das abelhas: as abelhas vivem em uma sociedade 
dividida em três castas: a) as operárias são formadas por abelhas 
fêmeas diplóides e estéreis, responsáveis por realizar a limpeza 
e a segurança da colmeia, coletar o néctar, produzir favos de 
mel e de cera, entre outros; b) as rainhas são abelhas fêmeas 
diploides e  férteis, cuja função é procriar; c) os zangões são 
machos haploides com função de reproduzir. 
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 A diferenciação entre as abelhas operárias e a rainha dá-se pela 
alimentação. As últimas são alimentadas por uma geleia real, rica em prote-
ínas e fundamental para que se desenvolvam seus hormônios sexuais.

Por outro lado, os zangões realizam um vôo nupcial, fecundam a 
rainha e, depois disso, geralmente, não retornam mais para a colmeia.

Figura 56: Abelhas operárias ao redor da abelha rainha.
Fonte: Disponível em <http://clubedoescritorbyflay.blogspot.com/2007/09/abelha-rainha-o-sonho-
de-toda-mulher.html>. Acesso: 15 jul. 2010.

•  A sociedade das formigas: as formigas também são seres extre-
mamente sociais. Elas se espalham por todo o mundo e são di-
vididas em milhares de espécies. Os formigueiros podem ocupar 
de poucos centímetros a milhares de quilômetros. Apesar de sua 
aparente nocividade, as formigas podem trazer prejuízos  para a 
vida humana. Elas são, por exemplo, um dos principais veículos 
de  infecção hospitalar. Uma espécie de formiga muito conheci-
da no Brasil, as saúvas, causam imensos prejuízos na agricultura 
por cortarem as folhas das plantas. As saúvas também se divi-
dem em castas. As içás são as fêmeas, rainhas do formigueiro, 
férteis enquanto os bitus são machos férteis. Os operários são 
assexuados e inférteis. Cada operária desempenha uma função  
e possuem uma forma compatível com sua função. Algumas são 
soldadas, outras cortadeiras, carregadeiras que cortam e car-
regam as folhas para dentro do formigueiro, e outras ainda são 
jardineiras, ou seja, cuidam dos fungos que se proliferam sobre 
a folha e servem de alimento para  o formigueiro.

Os zangões nunca 
têm pai

Você sabia que, entre 
as abelhas, os machos 

não têm pai? Eles se 
desenvolvem a partir de 
óvulos, não fecundados, 

por partenogênese. 
Os zangões são, 

portanto, haplóides; 
em contrapartida 

as fêmeas, sempre 
diploides, já que todas 
elas provêm de óvulos 
fecundados. Podemos, 
então, considerar que, 

entre as abelhas, os 
machos não têm pai, 

somente mãe.

A regulação da 
temperatura

A temperatura da 
colmeia é controlada 

pela frequência do 
batimento das asas 

das abelhas. Quando 
é necessário resfriar o 

ninho, o batimento é 
lento e tem a função 

de ventilador. Quando 
faz frio, as abelhas 

agrupam-se numa densa 
bola; quanto mais baixa 

a temperatura, mais 
denso o enxame. O 

trabalho muscular das 
asas, patas e abdome 

produz o calor que 
mantém as abelhas 

vivas.

Diploide:
Células que apresentam 

pares de cromossomos 
homólogos. São pares 

de cromossomos 
geneticamente 

equivalentes presentes 
em uma célula.

Haploide:
Célula portadora de 

apenas um cromossomo 
de cada tipo, isto é, não 
apresenta cromossomos 

homólogos.
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Figura 57: Formiga saúva.
Fonte: Disponível em <http://agromidia.blog.terra.com.br/2009/04/16/fpa-apoia-controle-de-
sauvas-nas-lavouras/> Acesso: 15 jul. 2010.

15.1.2 Colônias

Uma colônia é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vive 
em união anatômica e podem contar ou não com divisão de trabalho. Elas 
podem ser isomorfas, quando todos os organismos da colônia possuem a 
mesma forma, ou heteromorfas, quando possuem formas diferentes. Geral-
mente, nas colônias heteromorfas, cada forma está associada à função do 
indivíduo. Como exemplo de colônias isomorfas, podemos  citar os recifes de 
corais e as colônias de bactérias.

Figura 58: Recifes de corais.
Fonte: Disponível em <http://ciencialasalle.blogspot.com/2009_11_01_archive.html>. Acesso: 15 
jul. 2010.

No caso das heteromorfas, podemos citar a caravela-portuguesa, 
colônia de celenterado que conta com um indivíduo em forma de bolsa de 
ar chamado flutuador, indivíduos chamados de gastrozoides, especialistas 
em alimentação, e outros ainda dotados de tentáculos ricos em substâncias 
urticantes, responsáveis pela defesa da colônia.
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Figura 59: Caravela-portuguesa.
Fonte: Disponível em <http://farm3.static.flickr.com/2600/3694117713_2af961b406.jpg>. Acesso: 
18 jul. 2010.

Outro tipo de colônia heteromorfas, também, formada de celente-
rados é a obélia que se divide em:  gastrozoides, responsáveis pela alimen-
tação, e os gonozoides, responsáveis pela reprodução.

Figura 60: Colônia de obélia.
Fonte: Disponível em <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/filo-cnidaria/filo-cnidaria-22.
php>. Acesso: 18 jul. 2010.
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Resumo

• sociedade é uma união de seres da mesma espécie sem conter 
uma união anatômica;

•  em uma sociedade, geralmente,  cada indivíduo desempenha um 
papel e coopera com o restante do grupo;

•   sociedade ocorre entre indivíduos da mesma espécie, organi-
zados de modo cooperativo e sem ligação física, e pode ser iso-
mórfica ou heteromórfica;

•  a sociedade das abelhas é dividida em três castas: operárias, 
rainha e zangões;

•  colônia é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vive em 
união anatômica e podem contar ou não com divisão de trabalho.

Atividades de aprendizagem

1) De acordo com esta aula, as abelhas vivem em uma sociedade dividida em  
castas. Cite as castas que encontramos nesse tipo de relação e qual a função 
de cada indivíduo em sua respectiva casta.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2) Diferencie sociedade de colônia.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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3) Leia com atenção o que Calvin está dizendo às formigas:

Figura 61: Charge Calvin.
Fonte: Disponível em <http://biosigma.blogspot.com>. Acesso: 19 jul. 2010.

a) Justifique, do ponto de vista biológico, a afirmação de Calvin: “Se elas es-
tivessem me entendendo, nunca mais teremos problemas com as formigas”. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

b) Pesquise e cite  dois outros grupos de insetos com modo de vida seme-
lhante ao das formigas.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
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Aula 16 - Relações desarmônicas

Meta

Esta aula tem como finalidade conhecer os diferentes tipos de rela-
ções desarmônicas que ocorrem entre os seres vivos. 

Objetivos 

Nesta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. discutir alguns tipos de relações desarmônicas;
2. diferenciar relações desarmônicas intraespecíficas e interespe-

cíficas.

Relações desarmônicas

Esse tipo de interação também pode ser chamado de interação ne-
gativa e divide-se em: relação desarmônica intraespecífica e relação desar-
mônica interespecífica

16.1 Relação desarmônica intraespecífica

Ocorre entre indivíduos da mesma espécie e conta com apenas um 
exemplo: Competição.

16.1.1 Competição

Indivíduos da mesma espécie podem competir por recursos como 
água, alimento, luz, ainda mais se esses recursos estiverem escassos, algo 
comum nas regiões áridas onde a vegetação é espaçada. Isso é reflexo da 
competição por água.  

No mundo animal, a competição entre a mesma espécie se dá, prin-
cipalmente, por território e por parceiros. Cada animal costuma demarcar 
seu território de maneira diferente. A briga por um parceiro sexual, também, 
é peculiar de cada espécie e ocorre por meio de comportamento de corte, 
envolvendo exibição de cores, cantos, até mesmo uma luta corporal.
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Figura 62: Competição entre ursos polares.
Fonte: Disponível em <http://100pipocas.blogspot.com/2008/12/2-competio-intra-especfica.
html>. Acesso: 25 jul. 2010.

16.2 Relação desarmônica interespecífica

Ocorre entre indivíduos de espécie diferentes e são elas: competi-
ção iterespecífica, predatismo, parasitismo e amensalismo.

16.2.1 Competição interespecífica

 Indivíduos de espécies diferentes que vivem numa mesma área 
podem competir por recursos. Essa competição existe, segundo Gause, por-
que há uma interseção de nichos ecológicos. Segundo esse cientista, quanto 
maior a semelhança entre os nichos maior a competição podendo chegar à 
extinção de uma das espécies, caso os nichos sejam idênticos. Essa teoria 
é conhecida como Princípio da Competição de Gause. Para chegar a essa 
conclusão, Gause fez uma experiência com dois tipos de Paramecium: os Pa-
ramecium aurelia e Paramecium caudatum. Quando esses protozoários eram 
criados em ambientes separados, ambos sobreviviam e o Parameciu aurelia 
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tinha uma proliferação mais rápida. Quando cultivados no mesmo meio, o 
Paramecium caudatum extinguia-se, enquanto o Paramecium aurélia  so-
brevivia. Gause chegou à conclusão de que isso acontecia porque havia uma 
competição entre as espécies, mas o Paramecium aurélia era mais eficiente 
na captura de alimento.

Gráficos 2 e 3: Visualização das culturas de protozoário nas experiências de 
Gause.
Fonte: Disponível em <http://www.biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=1262>. Acesso: 25 jul. 
2010.

16.2.2 Predatismo

 O predatismo é uma relação em que o predador se alimenta da pre-
sa. Geralmente, ambos, predador e presa, possuem adaptações para sobre-
viver a essa relação. As adaptações mais comuns aos predadores é a presen-
ça de garras fortes, grande velocidade e sentidos bem apurados. Já a presa 
pode possuir a capacidade de se camuflar, utilizando espinhos e toxinas que 
tornam seu sabor desagradável.

O predador pode atuar como um fator seletivo eliminando as presas 
mais velhas, mais fracas e doentes. Dessa maneira, ele permite que as pre-
sas mais fortes e adaptadas sobrevivam. As populações de presa e predador 
costumam viver em equilíbrio.

16.2.3 Parasitismo 

O parasitismo é uma relação em que um ser, o parasita, “vive à cus-
ta de” outro, o hospedeiro. Geralmente, os parasitas sãos seres altamente 
específicos e, ao contrário do que fazem os predadores, eles não matam seus 
hospedeiros já que isso representaria prejuízo para eles.
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Quanto ao posicionamento no corpo do hospedeiro, os parasitas po-
dem ser classificados em endoparasitas ou ectoparasitas. Os endoparasitas 
são seres que vivem no interior do seu hospedeiro como, por exemplo, os 
vermes e protozoários. Já os ectoparasitas são seres, como os carrapatos e  
piolhos, que vivem no exterior do corpo do hospedeiro.

Algumas plantas também realizam parasitismo. Elas podem ser he-
miparasitas, se possuírem clorofila e  sugarem apenas a seiva bruta do seu 
hospedeiro, ou podem ser holoparasitas, se não possuírem clorofila e pa-
rasitarem o floema das plantas. Um exemplo de hemiparasita é a erva-de-
-passarinho; enquanto de holoparasita, o cipó-chumbo.

Figura 63: Erva-de-passarinho.
Fonte: Disponível em <http://caldeiraodenovidadesplantasmedicinais.blogspot.com/2008/06/
erva-de-passarinho.html>. Acesso: 25 jul. 2010.

16.2.4 Amensalismo

Esse tipo de interação, também chamada de antibiose, é o mecanis-
mo da ação de certos antibióticos, como a penicilina. Nessa interação, uma 
espécie  inibidora libera toxinas que impedem o crescimento de espécies 
amensais. No caso da  penicilina, o escocês Alexander Fleming (1881-1955) 
percebeu que, ao redor dos fungo do tipo  Penicillium, as bactérias não con-
seguiam se desenvolver. Isso ocorre graças a toxinas liberadas pelos fungos. 
Um exemplo parecido ocorre no fenômeno da maré vermelha causadas pelas 
microalgas conhecidas como pirrófita. Essa algas liberam substâncias capa-
zes de matar toda a fauna ao redor.
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Figura 64: Maré vermelha.
Fonte: Disponível em <http://akademicos10.blogspot.com/2009_11_15_archive.html> Acesso: 25 
jul. 2010.

Resumo
•  relações desarmônicas são tipos de relação em  que  uma das 

partes envolvidas sofrerá prejuízo.  Estas relações podem ocor-
rer tanto entre indivíduos da mesma espécie (intraespecíficas) 
quanto entre indivíduos de espécies diferentes (interespecífi-
cas);

•  relação desarmônica intraespecífica ocorre entre indivíduos da 
mesma espécie. Há apenas um exemplo: competição;

•  competição ocorre quando indivíduos da mesma espécie podem 
competir por recursos como água, alimento, luz; principalmen-
te, se houver escassez desses recursos como  ocorre em regiões 
áridas, onde a vegetação é mais espaçada;

•  no mundo animal, a competição entre a mesma espécie ocorre, 
principalmente, por questões territoriais e por parceiros;

•  as relações desarmônicas interespecíficas ocorrem entre indiví-
duos de espécie diferentes. São elas: competição interespecífi-
ca, predatismo, parasitismo e amensalismo;

•  há competição interespecífica, entre indivíduos de espécies di-
ferentes que vivem numa mesma área e podem competir por 
recursos, porque há uma interseção dos nichos ecológicos, se-
gundo Gause;
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•  o predatismo é uma relação em que o predador se alimenta da 
presa. Geralmente, ambos, predador e presa, possuem adapta-
ções para sobreviver a essa relação;

•  no parasitismo, um indivíduo vive às custa de outro, de uma 
espécie diferente, prejudicando-o. Os parasitas podem ser en-
doparasitas, que vivem no interior do hospedeiro (lombrigas), e 
ectoparasitas, que vivem fora do corpo do hospedeiro (piolho, 
pulga);

•  amensalismo é o tipo de relação em que uma espécie inibe o 
crescimento da outro (maré vermelha).

Atividades de aprendizagem

1) De acordo com os conceitos estudados, diferencie relação desarmônica 
intraespecífica de relação desarmônica interespecífica.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2) As formigas (espécie 1) e um arbusto típico das savanas africanas, as acá-
cias (espécie 2), desenvolveram uma associação obrigatória benéfica para 
ambas: as formigas protegem a planta de  grandes herbívoros (espécie 3)  
que se alimentam dela, e esta dá a elas alimento na forma de néctar, bem 
como abrigo no interior de câmaras que se formam na nervura central das 
folhas. Quando saem de cena esses grandes animais herbívoros, a acácia  
pára de produzir  o néctar, bem como os furinhos que servem de abrigo 
para as formigas protetoras que, naturalmente, a habitam. Sem os grandes 
herbívoros, outra espécie de formiga (espécie 4) passa  a se alojar na planta, 
permitindo que larvas de certos besouros (espécie 5) a infestem e façam fu-
ros que passam a ser o hábitat das formigas invasoras. Em função da sua nova 
forma de vida, a acácia    apresenta saúde comprometida, com probabilidade 
duas vezes maior de morrer, quando comparada com aquelas habitadas pelas 
formigas que a protegem. Essa notícia, veiculada pela revista Ciência Hoje, 
mostra que os grandes herbívoros desempenham um papel importante em 
aspectos microscópicos da biodiversidade e descreve algumas relações entre 
cinco espécies de seres vivos. As relações entre as espécies 1 e 2, entre as 
espécies 1 e 3, entre as espécies 2 e 3, entre as espécies 4 e 5 são conheci-
das, respectivamente, como:

A. mutualismo, competição, predatismo, protocooperação.
B. comensalismo, protocooperação, predatismo, mutualismo.
C. protocooperação, competição, predatismo, mutualismo.
D. mutualismo, herbivorismo, competição, protocooperação.
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3) O fenômeno da maré vermelha ocorre em determinadas condições am-
bientais. Algas marinhas microcroscópicas de cor avermelhada produzem 
substâncias altamente tóxicas e, como proliferam intensamente, formam 
enormes manchas vermelhas no mar. A grande concentração de toxinas pro-
duzidas por essas algas provoca grande mortandade de animais marinhos. 
Qual o tipo de relação ecológica descrita neste fenômeno? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4) Relacione a primeira coluna com a segunda:
( 1 ) parasitismo (   )  relação em que os organismo envolvidos  
   disputam alguma coisa, como por exemplo,  
   território e alimento;
( 2 ) predatismo (   ) tipo de  associação  em que os seres de uma 
   espécie vivem como hospedeiros em uma outra 
   espécie, causando-lhes algum  tipo de prejuízo;
( 3 ) competição (    ) relação entre seres de uma espécie que,  
   para sobreviver, capturam e matam  seres de 
   outras espécies, utilizando-as como alimento;
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Aula 17 - O que é um bioma

Meta

Apresentar uma visão panorâmica de alguns biomas e diferenciar 
bioma de ecossistema.

Objetivos

Ao final dessa aula, o estudante deverá ser capaz de:

1. diferenciar bioma de ecossistema;
2. entender como o ser humano se relaciona com o bioma onde 

está inserido.

O que é um bioma

Existem diferenças entre biomas e ecossistemas? Para você essa 
resposta parece ser óbvia ou ainda existem dúvidas? Se a dúvida persistir, 
leia,  a seguir, a definição de ecossistema.

Vamos recordar um pouco mais a respeito de um ecossistema?
Lembra-se do conceito de comunidade? Pois um ecossistema é um 

conjunto de comunidades que interagem entre si e também age sobre ou so-
fre a ação dos fatores abióticos. Então, toda relação existente entre os fato-
res bióticos e abióticos de uma determinada área (ou seja, uma vegetação do 
cerrado, da Mata Atlântica) é formada por diversos ecossistemas diferentes.

O que podemos chamar de biomas?

O que define um bioma é um conjunto de seres vivos de uma de-
terminada região, cujas vegetações são bastante similares, seus climas são 
mais ou menos semelhantes, possuem uma história comum em sua formação 
e  compartilham uma diversidade biológica muito similar. Os biomas são 
formados por diversos ecossistemas.

A seguir, alguns exemplos de biomas. Diversidade biológica:
Também chamada de 
biodiversidade, constitui 
a variedade de vida 
encontrada no planeta 
terra.
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Figura 65: Tipos de biomas.
Fonte: Disponível em <http://biologiaaoextremo.blogspot.com/2009/10/introd...> Acesso: 15 mar. 2010.

Assim, é importante a preservação da diversidade biológica no in-
tuito de garantir a sobrevivência da espécie humana.

Um dos grandes erros que cometemos é falar sobre os biomas es-
quecendo-nos de incluir neles o ser humano. Não existe bioma sem gente. 
Portanto, o ser humano que habita uma dada região está, intrinsicamente, 
incluído no seu bioma. 

Resumo

•  o bioma é formado por diferentes tipos de ecossistemas cuja 
vegetação, clima e formação são bastante similares, possuem 
ainda uma história comum entre si e compartilham uma diversi-
dade biológica;

•  o ser humano é parte integrante do bioma da região onde está 
inserido;

•  preservar a diversidade biológica significa garantir a sobrevivên-
cia da espécie humana.

Atividades de aprendizagem

1) Defina com suas palavras quais a diferenças existentes entre um ecossis-
tema e um bioma.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Aula 18 - Localização dos grandes bio-
mas brasileiros

Meta

Apresentar os principais biomas brasileiros.

Objetivos

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. reconhecer os principais biomas brasileiros e sua localização ge-

ográfica;
2. identificar em qual bioma está inserida a região Norte de Minas 

Gerais.

Nesta aula, você vai conhecer um pouco sobre os principais biomas 
encontrados em nosso país e reconhecer onde está localizado o bioma onde 
estamos inseridos. Foi necessário muito tempo para  reconhecer que existe 
uma relação muito estreita entre o homem e bioma em que ele vive. Um 
dos grandes desafios encontrados pelo ser humano é o de se adaptar bem 
a esse bioma. Para que isso aconteça, é necessário que ele o conheça e o 
compreenda. 

Assim,  estudar e conhecer o bioma local é o que chamamos de 
educação contextualizada. Para que você entenda melhor, um habitante do 
cerrado deverá aprender a reconhecer, através dos estudos, as principais 
características do bioma do cerrado e, por meio desse conhecimento, buscar 
soluções para os problemas que desafiam a sua conservação. 

Você consegue imaginar o nosso país como um grande quebra-ca-
beça, formado por diferentes paisagens e por diversos seres vivos?  Pois en-
tão, em um pequeno pedaço deste quebra-cabeça, formado por dois biomas 
– caatinga e cerrado está localizado o Norte de Minas. Percebemos que os 
ecossistemas que formam esses biomas são bastante similares. 

Quando viajamos e olhamos as diversas paisagens através da janela 
do ônibus, do carro ou até mesmo de um avião, notamos como são diversifi-
cadas as paisagens que compõem o nosso território. 

Então, podemos imaginar que um só bioma é formado por uma 
diversidade biológica muito grande. Mas quantos biomas compõem o terri-
tório brasileiro? Estudaremos apenas 6 (seis), mas alguns estudos indicam 
a presença de mais biomas, com a inserção de certo ambientes litorâneos 
e a inclusão do território brasileiro na Antártida. Estudaremos os oficiais. 
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Conhecer melhor cada um é dever de cada cidadão que quer um 
mundo mais justo e mais respeitoso para o nosso planeta. O respeito pelo 
nosso planeta começa quando respeitamos o local onde vivemos.

Figura 66: Biomas continentais brasileiros - área aproximada (km²) / área  total 
Brasil.
Bioma AMAZÔNIA 4.196.943  49,29%
Bioma Cerrado 2.036.448  23,92%
Bioma MATA ATLÂNTICA 1.110.182  13,04%
Bioma CAATINGA 844.453  9,92%
Bioma CAMPOS 176.496  2,07%
Bioma PANTANAL 150.355  1,76%
Área Total Brasil 8.514.877 
Fonte: Disponível em <http://www.ibge.com.br/home/presidencia.> Acesso em: 16 mar. 2010.

Resumo

•  os principais biomas encontrados no nosso país são em número 
de 06: Caatinga, cerrado, pantanal, Amazônia, campos e Mata 
Atlântica;

•  um só bioma é formado por uma grande diversidade biológica;
•  o Norte de Minas se encontra localizado nos biomas do cerrado 

e da caatinga.
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Atividades de aprendizagem

1) Observe o mapa acima “ecossistemas brasileiros”, e responda, de acordo 
com os dados do IBGE: Quais biomas fazem parte da região Sudeste? Em qual 
deles está inserida a região Norte de Minas?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Aula 19 - Bioma cerrado

Meta

Possibilitar ao aluno o conhecimento do bioma Cerrado e identificar 
fatores que dificultam a sua preservação.

Objetivos

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. identificar elementos que caracterizam o bioma Cerrado;
2. identificar situações que contribuem para a destruição do cerrado.

Você conhece o bioma do cerrado?
Com certeza, você já teve a oportunidade de parar para observar o 

local onde você vive, reconhecer sua paisagem, os animais que fazem parte 
desse ambiente e todos os seres vivos que o complementam. Pois aí está 
uma grande oportunidade, que tal conhecer detalhadamente o lugar onde 
vivemos?

Nessa aula, vamos conhecer o bioma no qual estamos inseridos – o 
cerrado.

Figura 67: Cerrado.
Fonte: ALMEIDA (2010).
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Considerado o segundo maior bioma brasileiro, o cerrado é tam-
bém um dos mais ameaçados do planeta, representando 30% da diversidade 
biológica do país.  Localizado na região centro-oeste do Brasil, incluindo os 
estados de Minas Gerais e São Paulo. 

O cerrado estende-se por quase todas as regiões do Brasil, ocupan-
do uma área de 25% do nosso território. Contudo, 80% de sua área original 
já sofreu algum tipo de alteração e apenas 2,6% da sua extensão se encontra 
protegida por lei.

Ele é composto por diversos tipos de ambiente, chamados fitofisio-
nomias, e possui desde campos com vegetação rasteira até florestas como o 
cerradão. A sua vegetação é semelhante à savana africana.

Shepherd (2000) afirma que o cerrado possui cerca de sete mil es-
pécies de angiospermas e, segundo Mendonça et al. (1998), 10% de suas 
plantas ainda não estão classificadas. 

O cerrado é, ainda, o berço de nascentes e rios das maiores bacias da 
América do Sul; nele encontramos os rios São Francisco, Amazonas e Paraná.

Vale lembrar que alguns representantes da flora e fauna do cerrado 
se encontram na lista de espécies ameaçadas de extinção. 

Uma das espécies vegetais que se encontra ameaçada de extinção 
é o nosso famoso pequizeiro, encontrado em todo o cerrado brasileiro. Sua 
madeira produz excelente carvão e sua exploração acontece de maneira de-
sordenada, o que coloca em risco o desaparecimento da espécie.

Resumo

•  a grande parte das nascentes dos rios brasileiros estão no cerrado;
•  considerado o segundo maior bioma brasileiro, ocupando 25% do 

nosso território;
•  composta por diversas fitofisionomias, a vegetação é muito se-

melhante com a savana africana;
•  a fauna e a flora está ameaçadas de extinção devido as ações 

antrópicas.

Atividades de aprendizagem

1) Que espécies animais ou  vegetais, além dos citados, você conhece ou 
ouviu falar que se encontram em extinção no cerrado?

2) Discuta com seus colegas as principais causas para o aumento do número 
das espécies ameaçadas de extinção.

Fitofisionomia:
Aspecto da vegetação 

de um lugar. Flora típica 
de uma região.

Angiospermas:
Constituem o maior e 
mais moderno grupo 

de plantas cujas 
sementes se encontram 

protegidas pelo fruto.
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Aula 20 - Cerradão, cerrado típico, cam-
po cerrado

Meta

Reconhecer os principais ecossistemas que fazem parte do bioma 
do cerrado.

Objetivo

 Ao final dessa aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. identificar os ecossistemas: cerradão, cerrado típico, campo 

cerrado.

Vamos entrar dentro desse vasto universo formado pelo bioma Cerrado 
e conhecer um pouco mais a respeito dos ecossistemas que o constituem.

Por ser formado por uma área muito grande ele foi dividido em 6 
ecossistemas principais: o cerradão, cerrado típico, campo cerrado, campo 
sujo, campo limpo e matas ciliares.

20.1 Cerradão

 Constitui a única formação florestal do cerrado, também conhecida 
como savana florestada, apresenta árvores de até 15 m de altura com galhos 
tortuosos e raízes profundas, alcançando até 10m ou mais de profundidade 
(o que facilita a busca de água em períodos de seca). 

As cascas das árvores, geralmente, são grossas e duras e suas folhas 
são largas e cobertas de pelos, no estrado das árvores aparecem, quase que 
constantemente, ciperáceas.

A germinação das sementes ocorre, principalmente, no período das 
chuvas. O clima é tropical e venta muito, principalmente, no mês de agosto. 

Representa a maior biodiversidade do cerrado, ocupando 48,8% da 
área total desse bioma.

Savana:
Formação arbustivo-
herbácea com 
ocorrência de árvores 
esparsas. Aparece 
na África, cobrindo 
grandes extensões do 
continente. Durante o 
período de estiagem, 
a cobertura herbácea 
permanece amarelada, 
esverdeando por 
ocasião das chuvas.

Ciperáceas:
Pertence à família das 
monocotiledôneas, do 
porte das gramíneas, 
mas de caule cheio de 
nós ( ex: junco).
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Figura 68: Cerradão.
Fonte: ALMEIDA (2010).

20.2 Cerrado típico
O cerrado típico caracteriza-se por apresentar em sua formação 

árvores mais baixas e espaçadas distribuídas em meio a arbustos e uma ve-
getação constituída, principalmente, por gramíneas.

As raízes das árvores são profundas,  o que permite atingir o len-
çol freático, já as gramíneas são rasteiras com raízes pouco profundas e a 
intensidade luminosa que as atingem é alta. Na época da seca, tornam-se  
parecidas à palha, o que favorece a propagação de incêndios nesses locais.

Figura 69: Cerrado típico.
Fonte: ALMEIDA (2010).
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O campo cerrado é formado pela presença de poucas árvores e 
ocorre o predomínio das gramíneas em sua paisagem. As árvores encontram-
-se isoladas, às vezes resultante da degradação do cerrado. O campo cerrado 
é muito prejudicado na estação da seca pelos incêndios provocados pelo 
homem.

Figura 70: Campo cerrado.
Fonte: ALMEIDA (2010).

Resumo

•  o cerradão é também conhecido como savana brasileira, ocupa 
48,8% do bioma do cerrado e representa a maior biodiversidade 
do bioma Cerrado;

•  as árvores do cerradão atingem até 15 metros de altura, as cas-
cas são duras e grossas. As sementes germinam no período das 
chuvas;

•  o cerrado típico possui uma vegetação formada, principalmente, 
por gramíneas, as árvores são baixas e distribuídas em meio a 
arbustos. Na época do período da seca, a vegetação torna-se 
semelhante à palha seca, o que favorece os focos de incêndio 
nesse período;

•  no campo cerrado, há presença de poucas árvores que aparecem 
de forma isoladas e predomínio de gramíneas.  Esse ecossistema 
é bastante prejudicado nos períodos de seca pelas queimadas 
provocadas por ações antrópicas.
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Atividades de aprendizagem

1) Faça uma comparação entre os três ecossistemas estudados, identificando 
características próprias de cada um. 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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Aula 21 - Campo sujo, campo limpo e 
matas ciliares

Meta
Reconhecer os principais ecossistemas que fazem parte do bioma 

Cerrado.

Objetivo
Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de: 
1. identificar os ecossistemas: campo sujo, campo limpo e matas 

ciliares.

21.1 Campo sujo
O campo sujo é também chamado de cerrado ralo. Apresenta uma 

vegetação menos desenvolvida que as árvores do cerradão. Sua vegetação 
desenvolve-se em solos rasos ou pouco profundos e de baixa fertilidade, o 
que justificaria o tamanho pequeno de sua vegetação. 

A vegetação é de gramíneas, plantas herbáceas com arbustos e su-
barbustos, eventualmente, pequenos.

Apresentam três subtipos fisionômicos: campo sujo seco (lençol fre-
ático profundo), campo sujo úmido (lençol freático próximo à superfície do 
solo) e campo sujo com murundus (microrrelevos mais elevados).

Animais típicos do campo sujo: emas, seriemas, lobos-guará etc.

Figura 71: Tipo de vegetação campestre do campo sujo.                        
Fonte: RIBEIRO (2010).
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21.2 Campo limpo

Figura 72: Campo limpo.
Fonte: ALMEIDA (2010).

Nesse ecossistema, praticamente, não existem espécies arbóreas. 
A vegetação predominante é a gramínea. O solo permanece encharcado, 
durante o período de chuvas, e seco, na estação da seca.

21.3 Matas ciliares

As matas ciliares são, assim, chamadas por funcionarem como um 
“cílio” na proteção dos cursos de água dos rios. Também conhecida como 
mata de galeria. Composta por uma vegetação  frondosa, ocupa vales úmidos 
e, em alguns locais ,forma veredas. A floresta se mantém verde durante todo 
o ano.

As matas ciliares desempenham múltiplas funções dentro dos ecos-
sistemas: protege as margens dos rios, recicla os elementos nos solos enchar-
cados, serve de ponte entre os ecossistemas terrestre e aquático e oferece, 
ainda, um fluxo das espécies entre os diferentes biomas.

Por sua importância, as matas ciliares são consideradas áreas de 
preservação permanente. As áreas de preservação permanente (APP)  são 
protegidas pelo Código Florestal.
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Áreas de preservação permanente (APP)

Figura 73: Área de preservação.
Fonte: Disponível em <http://www.sxc.hu>. Acesso em 16 mar. 2010.

Resumo

•  o ecossistema do campo sujo é também conhecido como campo 
ralo, pois sua vegetação é menos desenvolvida que a do cerradão. 
Sua vegetação desenvolve-se em solo raso ou pouco profundo;

•  o campo sujo apresenta três subtipos fisionômicos: campo sujo 
seco, campo sujo úmido, campo sujo de murundus;

•  no campo limpo, praticamente, não existem espécies arbóreas, 
a vegetação predominante é de gramínea. Seu solo permanece 
encharcado, nos períodos da chuva, e seco, na estação da seca;

•  as matas ciliares recebem a denominação de mata de galeria e 
caracteriza-se por apresentar durante todo ano uma vegetação 
frondosa e verde;

•  as matas ciliares protegem as margens dos rios e são conside-
radas áreas de preservação permanente protegidas pelo Código 
Florestal.
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Atividades de aprendizagem 

1) Quais os efeitos da eliminação das matas ciliares para o cerrado?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2) Qual a relação das matas ciliares com a preservação das nascentes dos 
rios?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Aula 22 - Fatores que influenciaram a altera-
ção da paisagem do bioma Cerrado e suas con-
sequências na degradação desse ecossistema

Meta

Reconhecer a influência antrópica na devastação do bioma Cerrado.

Objetivo

 Ao final dessa aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. identificar os fatores que influenciaram a alteração da paisagem 

do bioma cerrado e suas consequências na degradação desse ecossistema.

Vocês perceberam como os ecossistemas que formam o cerrado 
são, biologicamente, diferentes?

Contudo,  temos que entender que essas diferenças são fundamen-
tais no estabelecimento dos diferentes tipos de paisagens.

Vamos parar para pensar...
O que provocou o desaparecimento das áreas de vegetação nativa 

do cerrado?

Figura 74: Pasto para gado.
Fonte: Disponível em <http://www.sxc.hu>. Acesso 25 abr. 2010.
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A partir da década de 1960, as atividades agropastoris foram uma 
das grandes responsáveis pelo desaparecimento da vegetação nativa do cer-
rado.

Hoje, 42% da soja e 32% do milho nacionais são produzidos no cer-
rado e 40% do gado bovino pastam por ele.

Esse processo afetou de forma negativa a diversidade biológica, o 
que resultou na degradação, principalmente, das matas ciliares, prejudican-
do os ecossistemas.

Apesar do notável ganho socioeconômico, por outro lado, sem pla-
nejamento adequado e uso correto dos recursos naturais, correremos  o risco 
de ver desaparecer, em pouco tempo, grande parcela da cobertura vegetal 
e, com ela, a perda da biodiversidade desse bioma.

Resumo

•  a partir da década de 1960, o bioma Cerrado vem sofrendo ações 
de degradações;

•  o bioma Cerrado ocupa uma área original de 22% no território 
nacional e, hoje, apenas um terço permanece intacto;

•  as atividades agropastoris que tiveram início na década de 1960 
foi uma das grandes responsáveis pela degradação das matas 
ciliares e desaparecimentos de muitas espécies vegetais e ani-
mais;

•  a área antes ocupada pelo cerrado hoje se encontra ocupada 
com plantio de soja, milho e criação do gado bovino.  

Atividades de aprendizagem

1) Fazer uma pesquisa sobre a ocupação do bioma Cerrado pelo homem, identi-
ficando as ações de degradação provocadas por essa ocupação.

“O primeiro estudo 
sobre a degradação 

da região, que acaba 
de ficar pronto, traça 

respostas. Feito a partir 
de fotos de satélites, 

o trabalho do Instituto 
Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) 
revela que, da área 
original de cerrado, 

correspondente a 22% 
do território nacional 

ou à soma de dez países 
europeus, apenas 

um terço permanece 
intacto. Outra terça 

parte foi degradada por 
pequenos agricultores 

ou cortada por estradas. 
‘Os restantes 30% estão 

irremediavelmente 
perdidos, cobertos por 

cidades ou plantações’, 
diz Eduardo Mantovani, 

autor do estudo. As 
regiões mais arrasadas 
estão no Estado de São 

Paulo, que já abrigou 
10% do cerrado e hoje 
conserva apenas 1%.”

Fonte: Disponível 
em <http://www.

webspawner.com/users/
cerrado/>
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Aula 23 - Benefícios e malefícios do 
fogo no cerrado

Meta

Possibilitar ao aluno entender os benefícios e malefícios do fogo no 
cerrado.

Objetivos

Ao final dessa aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. entender  como ocorre o processo de queimadas no cerrado;
2. identificar os benefícios do fogo para o cerrado.

23.1 Fogo no cerrado

A seguir, uma lenda egípcia  que nos lembra o fogo como fator de 
continuidade de vida no cerrado.

A fênix do cerrado

No Egito e na Antiguidade Clássica, vivia um belo e esplendoroso 
pássaro, de origem mítica, com uma plumagem escarlate e dourada e com 
um canto tão melodioso que encantava a qualquer um. A Fênix, como era 
chamada, era dotada de uma capacidade extraordinária: tinha uma longevi-
dade sem precedentes. À medida que sentia a morte se aproximar, ela mes-
ma construía um ninho de ervas aromáticas e com o próprio calor do corpo 
– cujas penas pareciam labaredas – ateava fogo a si própria e transformava-se 
em cinzas. Dessas cinzas ressurgia outra ave Fênix e, assim, da morte pelo 
fogo surgia uma nova e promissora vida.

Para compreender melhor essa afirmação do fogo como “fator de 
continuidade de vida,” vamos entender como o fogo se propaga no cerrado?

O cerrado está situado em uma área quente e seca sujeita a cons-
tantes incêndios, tanto de natureza antrópica como os provocados pela pró-
pria natureza. O acúmulo de biomassa seca, a baixa umidade e a alta tem-
peratura da região favorecem o aparecimento de focos de incêndio. Antes 
mesmo da ação humana, o cerrado era alvo dos desastres naturais: tempes-
tades e raios causavam o incêndio.

O fogo acontece de maneira inevitável nesse bioma, mas, assim 
como a Fênix, a vida surge das cinzas.

Fonte: Disponível em <http://www.ibb.unesp.br/departamentos/educacao/trabalhos/
coisasdecerrado/FOGO/fogodocerrado.htm>. Acesso 24 maio 2010.
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Figura 75: Queimadas no cerrado.
Fonte: ALMEIDA (2010).

Vamos entender melhor a ação do fogo no cerrado. Quando ocorrem 
as queimadas, a temperatura do ar eleva-se rapidamente chegando a 800°C. 
Mas, no solo, ela ocorre de forma momentânea e atinge apenas pequenas 
profundidades, pois assim como o fogo se propaga muito rapidamente devido 
à presença da biomassa seca presente no solo, ele também cessa de forma 
muito rápida. Como sabemos, a maioria das árvores de maior porte do cer-
rado possui raízes que atingem mais de 10 m de profundidade, portanto suas 
raízes ficam protegidas da ação do fogo. 

Mas o que acontece com os arbustos, as plantas herbáceas e as 
gramíneas? Como o fogo atinge apenas 5 cm de profundidade, os sistemas 
radiculares não são atingidos, o que possibilita sua sobrevivência, mesmo 
após  as queimadas.

Então,  basta que caiam as primeiras gotas de chuvas para que a fi-
sionomia, antes com aspecto desolador, se transforme numa paisagem cheia 
de vida, com o aparecimento dos primeiros brotos. 

No cerrado, é comum encontrarmos árvores com sementes imper-
meáveis à ação da água, essas sementes são favorecidas quando acontecem 
as queimadas, pois a ação do fogo facilita sua germinação: a elevação da 
temperatura faz com que ocorram fissuras na semente, possibilitando a en-
trada da água, logo sua germinação.

Quando ocorrem as queimadas, as palhas secas que se transformam 
em cinza devolvem os nutrientes, anteriormente, indisponíveis para o solo. 
A presença desses nutrientes impede o processo de lixiviação do solo pela 
água das chuvas.
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E os nutrientes que se perdem com a fumaça?
Esses nutrientes que ficam suspensos na atmosfera retornam ao 

solo pela ação da gravidade ou pelas gotas das chuvas.
O fogo é capaz de transformar a fisionomia do cerrado?
Por ser formado por uma vegetação lenhosa,  o cerrado torna-se 

mais sensível à ação do fogo. 
Já parou para pensar por que as árvores do cerrado possuem tron-

cos tortos? E por que suas cascas são tão espessas?
A resposta é: FOGO!

Figura 76: Transformações do cerrado pela ação do fogo.
Fonte: ALMEIDA (2010). 

Sim, o fogo impede o crescimento retilíneo dos troncos, pois provo-
ca a morte das gemas terminais, que são responsáveis pelo crescimento em 
altura das plantas.

A espessura do caule parece ser uma adaptação ao fogo, já que o 
súber serve como um isolante térmico, impedindo a morte dos tecidos inter-
nos da planta.

O fogo é benéfico para a fauna do cerrado?
O fogo atinge a fauna provocando a morte de vários animais que 

não conseguem fugir do fogo. A única maneira de os animais se protegerem 
do fogo é fugindo dele. Antigamente, ocorriam queimadas provocadas por 
raios. Sim, antigamente os animais morriam devido à ação do fogo, mas 
numa proporção bem menor do que acontece nos dias atuais. 

Infelizmente, hoje a liberdade dos animais está mais limitada. Os 
hábitats estão sendo destruídos pela ação do homem,  limitando os locais de 

Assista ao vídeo: 
Cerrado: um bioma em 
extinção. In: http://
br.youtube.com/watch?
v=JrlihpaVR5Y&feature=
related.
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refúgio para esses animais.Não existem mais vegetação e alimento disponí-
veis para sua sobrevivência. Nas áreas ocupadas pelo homem, as cercas de 
arame farpado impedem a fuga do animal que tenta fugir e acaba morrendo 
devido ao árduo e mortal calor provocado pelas queimadas.

Resumo

• mesmo antes da ocupação humano o cerrado já era alvo dos 
desastres naturais provocados pelo fogo;

• devido a grande quantidade de biomassa presente no solo, o que 
favorece a propagação muito rápida do fogo, que atinge apenas 
pequenas profundidades, não atingindo os sistemas radiculares 
da planta. Basta que caiam as primeiras chuvas e alguns nu-
trientes que se perdem com a fumaça são devolvidos  aos solo. 
Depois das primeiras chuvas sua fisionomia se transforma numa 
paisagem cheia de vida;

• as árvores do cerrado possuem um tronco retorcido devido a 
morte das gemas terminais que ocorrem depois das queimadas, 
e a espessura do caule, parece ser uma adaptação ao fogo, o 
súber funciona como isolante térmico.

Atividades de aprendizagem 

1) Todos perdem com as queimadas provocadas de forma indiscriminadas 
pelo homem, o próprio homem, a fauna e a flora. Na nossa região, é co-
mum acontecer queimadas usadas como preparo da terra para a agricultura. 
Pesquise situações de queimadas que ocorrem na região onde você vive e 
identifique quem as provoca e com que finalidade.

2) O que pode ser feito para evitar a perda da biodiversidade provocada por 
essas queimadas?
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Aula 24 - Bioma Caatinga

Meta

Apresentar o bioma Caatinga, identificando sua localização, e reco-
nhecer as características próprias desse bioma.

Objetivos

Ao final dessa aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. reconhecer o bioma Caatinga como uma das paisagens vegetais 

brasileiras;
2. identificar e caracterizar esse bioma de forma contextualizada.

Quando você viajar, observe a paisagem a sua volta. Repare que a 
vegetação ocorre de maneira muito escassa, se você estiver viajando pelo 
Norte de Minas Gerais. Às vezes temos a sensação de que estamos viajando 
pelo deserto. Constituída por plantas espinhentas que se desenvolvem após 
um curto período de chuvas irregulares, aparentemente mortas durante os 
longos períodos de seca, a “mata branca” (significado do termo tupi “caatin-
ga”) constitui  um bioma muito conhecido – o bioma  Caatinga.

Figura 77: Caatinga.
Fonte: Disponível em <http://www.focadoemvoce.com/caatinga/bioma/caatinga.php>. Acesso em 
02 maio 2010.
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Há pelo menos  260 milhões de anos, toda região onde hoje está o 
semiárido nordestino foi fundo de mar, mas o bioma Caatinga é muito recente. 
Há apenas dez mil anos era uma imensa floresta tropical, como a Amazônia. 

A caatinga é um bioma que se concentra na região Nordeste do 
Brasil. Ocupa cerca de 12% do território nacional, é considerado o único bio-
ma exclusivamente brasileiro e se estende pelos estados de Alagoas, Bahia, 
Norte de Minas Gerais, Ceará, Piauí e Maranhão.

Supõe-se que a caatinga recebeu essa denominação devido ao fato de 
a vegetação permanecer a maior parte do ano sem folhas e com aspecto seco.

A caatinga é muito rica em biodiversidade tanto vegetal como ani-
mal. Por ocasião das chuvas, geralmente de dezembro a maio, a caatinga 
esverdeia-se e floresce.

Mais de 28 milhões de habitantes vivem nesse bioma, dos quais 38% 
se encontram na área rural, o que agrava a situação da degradação da caa-
tinga, pois, sem dinheiro para comprar botijão de gás, as famílias utilizam de 
modo mais intensivo a lenha como fonte energética. Sem a cobertura vege-
tal, as chuvas (quando caem) arrastam o solo para o leito de rios e açudes. 
Por total falta de conhecimento, alguns consideram esse bioma pobre ou 
o comparam a um deserto, demonstrando total falta de conhecimento das 
regiões brasileiras.

Seu clima é semiárido, as chuvas são bastante irregulares e o solo é 
pobre em material orgânico, mas rico em proteínas. A vegetação é composta 
por árvores, arbustos de pequeno porte e uma grande quantidade de cactos 
espinhosos.

As árvores comuns na caatinga são: jatobá, murici, araticum, aro-
eira etc.

Figura 78: Caatinga.
Fonte:  Disponível em <http://www.focadoemvoce.com/caatinga/bioma/caatinga.php>. Acesso 
em 03 maio 2010.
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Entre os animais, encontramos gambá, veado-catingueiro, preá, co-
tia, sapo-cururu e outros. Algumas espécies estão ameaçadas de extinção, 
como a ararinha azul. 

Figura 79: Ararinha azul e fauna caatinga.  
Fonte: Disponível em <http://www.projetoararaazul.org.br>. Acesso em 03 maio 2010.

A ararinha azul vivia no extremo norte da Bahia, ao Sul do rio São 
Francisco, na caatinga, onde há plantas das quais elas se alimentam, como 
os pinhões e faveleiras.

Foi considerada extinta pelo IBAMA em 2002.

24.1 Fitofisionomia da caatinga

A aparência da caatinga é de deserto. Apresenta baixos índices plu-
viométricos, a temperatura é extremamente alta e há presença de ventos 
fortes, na época de seca, formando uma paisagem ainda mais árida.

O período de seca é bastante extenso, o que provoca a seca de 
alguns rios, lagos e lagoas dificultando o acesso à água pelo povo da região. 
O povo que habita esse local torna-se nômade porque busca locais habitá-
veis com água e um pouco de vegetação, ainda, verde para alimentar seus 
animais domésticos. Geralmente os homens deixam a região pela falta de 
trabalho e pela dificuldade de encontrar água para a sua sobrevivência e dos 
animais domésticos.

À procura de um local mais próspero, abandonam o sertão  e imi-
gram para as grandes cidades, o que chamamos de êxodo rural.

Nem sempre essa busca por um local melhor tem êxito, sem traba-
lho nas grandes cidades, provocam o entulhamento das grandes metrópoles.

24.2 O bioma Caatinga é considerado frágil?

Em decorrência de fatores naturais como a falta de chuvas, os ven-
tos muito forte, e as derrubadas da vegetação provocadas pelo homem, al-
gumas áreas começam a sofrer um processo de desertificação.

Será que o aquecimento global é responsável pelo surgimento des-
sas áreas de desertificação?

Assista ao filme “Vidas 
Secas” ou leia o livro 
“Vidas Secas”, do autor 
Graciliano Ramos.
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A temperatura global aumentou 0,74º C nos últimos dez anos e de-
verá continuar a aumentar ao longo do século XXI.

Os locais mais atingidos por essa onda de aumento na temperatura são 
os considerados mais fragilizados  como o semiárido nordestino. Com esse au-
mento de temperatura, o Nordeste se tornará cada vez mais árido e haverá um 
estresse nos recursos hídricos, que já são tão precários nessa região.

Analisemos o que acontece para entendermos melhor o processo de 
desertificação:

O solo perde sua cobertura vegetal ao sofrer queimadas e outros 
processos degradativos . Como o solo é muito raso a tendência é que no 
período de chuva, devido a falta da vegetação de cobertura  a água evapore 
rapidamente provocando a aridez do solo, a vegetação que sobrevive expos-
tas a altas temperaturas  favorece o processo de queimadas intensas que 
ocorrem de maneira espontânea ou provocadas pelo homem. Quando inicia o 
período chuvoso, a grande concentração de chuvas favorece a perda de suas 
características originais.

Há, no Brasil, pelo menos cinco áreas em processo de desertifica-
ção, em um total de 115 mil Km². As duas áreas mais críticas localizam-se no 
Nordeste. A maior parte delas atinge cinco estados: Bahia, Piauí, Pernambu-
co, Alagoas e Sergipe.

Figura 80: Processo de desertificação – triste realidade brasileira.
Fonte: Disponível em <http://www.blogspot.com/2009/06/inga-ba>. Acesso em 05 maio 2010.
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Resumo

•  a vegetação da caatinga é típica das áreas quentes e secas, as 
árvores são baixas de folhas muito finas ou inexistentes, o dimi-
nui a perda de água por evaporação;

•  o clima da caatinga é semiárido. As chuvas caem de maneira 
muito irregular, o que torna os rios pouco volumosos, rasos e 
pedregosos;

•  a caatinga é considerada o único bioma exclusivamente brasilei-
ro, mas não foi reconhecido como patrimônio nacional.

Atividades de aprendizagem

1) Pesquise: O que é a INDÚSTRIA DA SECA.

2) Quais as causas do processo de desertificação?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3) O que caracteriza esse processo?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4) O avanço da devastação da caatinga coloca os holofotes sobre as políticas 
de conservação na região. Recolham dados sobre as unidades de conservação 
– entre elas, o Parque Nacional da Serra da Capivara, da Chapada do Araripe 
e o Raso da Catarina – identificando espécies e ambientes protegidos. Do 
mesmo modo, reúna informações sobre o potencial da vegetação em termos 
de fármacos, produção de medicamentos e o desenvolvimento de novas tec-
nologias para atenuar os rigores do clima, como os sistemas de cisternas em 
comunidades rurais para armazenamento de água. Um histórico do combate 
às secas na região – que muitas vezes beneficiou somente as elites agrárias 
– é fundamental para contextualizar o quadro político e econômico-social 
regional.
Fonte: Disponível em <http://revistaescola.abril.com.br/geografia/pratica-pedagogica/biomas-
brasileiros-parte-5-caatinga-558287.shtml>

Os dados recolhidos devem compor relatório de pesquisa sobre o bioma. In-
clua informações sobre a situação atual e as perspectivas futuras a caatinga 
e o homem sertanejo. Os trabalhos deverão ser entregues ao tutor presen-
cial e encaminhados ao professor formador para avaliação.
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Aula 25 - Bioma Mata Atlântica

Meta

Possibilitar ao aluno o conhecimento do bioma Mata Atlântica e 
identificar fatores que dificultam a sua preservação.

Objetivos

 Ao final dessa aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. identificar e compreender a configuração natural da Mata Atlân-

tica e ecossistemas;
2. relacionar coberturas vegetais, fauna, clima, relevo, solos e re-

cursos hídricos no bioma Mata Atlântica;
3. correlacionar distribuição e biodiversidade nesse bioma;
4. identificar e avaliar processos de degradação e seus efeitos nes-

se bioma.

A Mata Atlântica abrange, integralmente, dois estados brasileiros: 
Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de se estender por grande parte dos 
estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, representando cerca de 8,5 
% do território nacional. Além disso, ocupa uma faixa próxima ao litoral que 
se estende do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. 

A principal característica desse bioma é sua enorme biodiversida-
de. As espécies endêmicas prevalecem, especialmente, árvores de grande 
porte e bromélias. 

Figura 81: Bromélia.
Fonte: Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Bromeliaceae#Flores>. Acesso em 14 jun. 2010.
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Existe, também, uma grande biodiversidade de animais vertebrados 
e invertebrados. A Mata Atlântica  é considerada o maior bioma em biodiver-
sidade do mundo.

O clima da Mata Atlântica varia de acordo com a região onde está 
inserido: equatorial, ao norte, e quente, temperado  e sempre úmido ao 
sul. A temperatura permanece elevada durante todo o ano e não apenas no 
verão. 

25.1 Por que chove tanto na Mata Atlântica?

A chuva quase constante acontece devido à barreira formada pela 
serra. Seu solo é muito pobre e sua topografia é bastante acidentada. Quase 
não entra luz porque a mata é muito fechada, devido à grande extensão 
territorial, principalmente, nas regiões interioranas. 

As árvores da Mata Atlântica atingem alturas elevadas, variando 
entre 20 a 30 metros de altura. Próximo ao solo é bastante úmido, escuro e 
mal ventilado, a vegetação é muito pouca porque a luz não chega até o solo.

25.2 Solo pobre, floresta exuberante?

Parece controverso, mas é o que acontece na Mata Atlântica. O 
solo, como já foi falado, é muito pobre em nutrientes minerais. A maior 
parte dos minerais encontra-se nas plantas e não no solo. No solo existe uma 
grande quantidade de serrapilheira, que origina bastante húmus. Os micro-
organismos existentes no local decompõem a matéria orgânica que incorpo-
ra no solo. Esses minerais uma vez liberados são reabsorvidos pela grande 
quantidade de raízes, retornam ao solo com a morte de partes das árvores 
(ramos, flores, folhas, frutos e sementes), fechando o ciclo, o que explica a 
manutenção da exuberância da floresta.
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Figura 82: Mata Atlântica. 
Fonte: Disponível em <http://blig.ig.com.br/.../> Acesso em 17 jun. 2010.

 A restinga  é outro tipo de vegetação típica que está associada à 
Mata Atlântica – é uma área de floresta com árvores baixas ou arbustos que 
se mistura a brejos e lagoas, separa o mar das regiões de mata, é muito co-
mum no Estado do Rio de Janeiro.

Figura 83: Restinga – vegetação entre a mata e o mar.
Fonte: Disponível em <http://adventureflyingteam.com.br>  Acesso em 19 jun. 2010.

Restinga:
Faixa de vegetação que 
separa o mar da mata.
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25.3 Problemas enfrentados pela floresta

À medida que acontecem os desmatamentos da floresta Mata Atlân-
tica, o solo torna-se cada vez mais empobrecido, já que as chuvas levam os 
minerais para os lençóis subterrâneos (lixiviação).

Os solos desse bioma não servem para a agricultura, a não se que 
ele passe por um processo de enriquecimento com sais minerais. A composi-
ção do solo é argilosa e, após intenso desmatamento, sofrem erosão.

Entre os anos de 1985 e 1990, foram cortadas mais de 1.200.000.000 
árvores na Mata Atlântica e, apesar da grande devastação, encontramos áre-
as extremamente ricas em diversidade de árvores como no sul da Bahia onde 
já foram catalogados 450 tipos, num único hectare de terra.

Hoje em dia a maioria da área litorânea que era recoberta pela 
Mata Atlântica está ocupada por grandes cidades, pastos ou agricultura. Res-
tam apenas manchas da floresta na Serra do Mar.

Em alguns lugares, como o Rio Grande do Norte, não existem nem 
vestígios da mata e o resultado é o agravamento do período de secas na Re-
gião Nordeste do país.

Os problemas que esse bioma enfrenta começou no início da coloni-
zação com a exploração do pau-brasil. A extração da madeira,  os ciclos do 
açúcar e do café e a instalação de indústrias contribuíram para o desmata-
mento e a degradação desse bioma. 

Alguns dos problemas atuais enfrentados pelo bioma são a extração 
do palmito e o tráfico de animais silvestres. O mico-leão-dourado é uma das 
espécies mais ameaçadas do mundo e ele só é encontrado em pequenas áre-
as da Mata Atlântica, no Rio de Janeiro.

Figura 84: Animal silvestre.
Fonte: Disponível em <http://www.sxc.hu>. Acesso em 15 jun. 2010.



e-Tec Brasil/CEMF/UnimontesEcologia 157

Antigamente, os rios São Francisco, Jequitinhonha, Doce e Paraíba 
do Sul tinham suas águas tingidas de negro devido à  grande quantidade de 
folhas que caíam das árvores no leito dos rios. Hoje, suas águas são barrentas 
por causa dos sedimentos arrastados pela erosão do solo para os rios que se 
encontram desprotegidos de vegetação. 

Figura 85: Brasil sustentável.
Fonte: Disponível em <http://www.sxc.hu>. Acesso em 15 jun. 2010.

A destruição do solo e a retirada da floresta rompem com a cadeia 
natural de ciclagem de nutrientes, provocando estresse no ecossistema.

 As taxas de desmatamento têm caído nos últimos anos, mas ain-
da há muito a ser feito. Pequenas vitórias ocorreram na preservação da 
Mata Atlântica como o aumento da área de preservação que quintuplicou, 
o seu reconhecimento,  em 1992, pela Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), como “Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica”. A sociedade se organizou com a ajuda de organizações não 
governamentais (ONG) na promoção de esforços para a preservação desse 
importante bioma.

Hoje em dia restam, aproximadamente, 5% a 7% de sua cobertura 
vegetal, que aparecem como manchas isoladas, muitas vezes sem comuni-
cação entre si.

A Mata Atlântica é o exemplo mais contundente do modelo de de-
senvolvimento predatório desse país. Foi ao longo dele que se saqueou o 
pau-brasil e depois se instalaram os canaviais, tantas outras monoculturas, 
além do complexo industrial. Quem vive onde já foi esse bioma muitas vezes 
nem conhece seus vestígios, tamanha sua devastação.
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Figura 86: Aspecto da floresta após ação antrópica.
Fonte: Disponível em <http://educar.sc.usp.br/licenciatura/trabalhos/mataatl.htm>. Acesso em 22 
jun. 2010.

Figura 87: Ação antrópica sobre a natureza.
Fonte: Disponível em <http://educar.sc.usp.br/licenciatura/trabalhos/mataatl.htm>. Acesso em 23 
jun. 2010.

Resumo

•  a Mata Atlântica é um dos biomas com maior biodiversidade de 
espécies vegetais e animais do planeta;

•  o calor intenso e as chuvas volumosas favorecem o desenvolvi-
mento de plantas e a abundância de animais desse bioma;

•  as árvores de destaque, nesse bioma, são o jequitibá-rosa, o 
pinheiro-do-paraná, os ipês dentre outras;
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•  o bioma Mata Atlântica esparrama-se por 17 estados brasileiros, 
apresentando diversos tipos de ecossistemas;

•  atualmente, restam de 5% a 7% de sua cobertura vegetal;
•  as taxas de desmatamento têm caído, mas há muito que ser 

feito para que este bioma não desapareça.

Atividades de aprendizagem

1) Faça uma pesquisa sobre as características de clima, flora e fauna da Mata 
Atlântica. Para obter mais informações, acesse http://planetasustentavel.
abril.com.br e busque a reportagem “Era uma vez a Mata Atlântica”.

2) Quais as principais características do bioma Mata Atlântica?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
  
3) Onde se localiza o  bioma Mata Atlântica?

__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

4) No sistema de monocultura, as plantas tornam-se mais sensíveis ao ataque 
de pragas e doenças. Justifique essa afirmativa.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Aula 26 - Bioma Amazônia
 

Meta

Reconhecer o bioma Amazônia.

Objetivos

Ao final dessa aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. identificar e compreender a configuração natural do bioma Ama-

zônia; 
2. relacionar coberturas vegetais, fauna, clima, relevo, solos e re-

cursos hídricos no bioma. 

Figura 88: Regiões do Brasil.
Fonte: Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.
php?id_noticia=169>. Acesso em 04 jul. 2010.
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O tema central de nossos estudos agora é a Amazônia, símbolo 
mundial da biodiversidade. Sempre que se fala nesse tema nos lembramos 
da região. Abriga a maior floresta tropical e a maior bacia hidrográfica do 
planeta.

A diversidade existente na floresta está hoje ameaçada de desa-
parecer, a diversidade cultural é composta por povos indígenas, ribeirinhos, 
comunidades quilombolas, posseiros e seringueiros.

O bioma Amazônia possui cerca de 8 milhões de quilômetros qua-
drados, distribuídos por 9 países da América do Sul. No Brasil atinge quase a 
metade do território nacional. 

Sua cobertura vegetal parece ser bastante homogênea e revela, 
em seu interior, matas de terra firme, igapós, várzeas, além de cerrados e 
campinas.

A floresta possui uma grande concentração de árvores de grande 
porte atingindo até 50 m de altura e é cortada pelo rio Amazonas que domi-
na 300 quilômetros para cada lado do seu curso, que ocupa 3,5 milhões de 
quilômetros quadrados.

Grande parte do solo da Amazônia é considerada extremamente 
ácida, arenosa e com baixo teor de nutriente. Assim como a floresta Atlânti-
ca, o que sustenta a floresta  Amazônica, mantendo-a vigorosa, é o complexo 
sistema de ciclagem de nutrientes.

Figura 89: Amazônia.
Fonte: Disponível em <http://www.sxc.hu>. Acesso 04 jul. 2010.

A região permaneceu isolada por muito tempo devido às dificul-
dades encontradas de penetração pelo homem, mas hoje cresce em ritmo 
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acelerado. Suas fronteiras econômicas expandiram-se, tensões sociais e im-
pactos ambientais foram gerados.

Resumo

•  amazônia é  considerada o maior bioma brasileiro, símbolo da 
biodiversidade mundial, abriga a maior bacia hidrográfica do 
planeta e a maior floresta tropical; 

•  o bioma da Amazônia está distribuído por 9 países da América 
do Sul, a cobertura vegetal é homogênea com grandes concen-
trações de árvores de grande porte chegando a atingir 50m de 
altura;

• o solo é extremamente ácida, arenosa  o que sustenta a floresta 
é o sistema de ciclagem de nutrientes.

Atividades de aprendizagem 

1) Trabalho em Grupo:
Para saber mais sobre o bioma Amazônia, reúna-se com um grupo de colegas 
e faça pesquisas, leitura de textos e mapas, painéis e debates. Envie para o 
professor formador o resumo do trabalho.

Quer saber mais? 
Pesquise em:

AB ŚABER, Aziz. 
Problemas da Amazônia 
brasileira: entrevista. 
Estudos Avançados. n. 
53, jan. -abr. 2005, p. 
7 - 35 (Dossiê Amazônia 
Brasileira I).
BECKER, Bertha; 
STENNER, Cláudio. Um 
futuro para a Amazônia. 
São Paulo: Oficina de 
Textos, 2008.
FURLAN, Sueli A.; 
NUCCI, João C. Nucci. 
A conservação de 
florestas tropicais. 
São Paulo: Atual, 1999 
(Série Meio Ambiente).
INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL. 
Almanaque Brasil 
Socioambiental. São 
Paulo: ISA, 2004.
MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE. 
Biodiversidade e 
florestas. Disponível 
em http://www.
isteriodomeioambiente.
gov.br/sitio/ 
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Aula 27 - Bioma Campos

Meta

Identificar características relacionadas ao bioma Campos.

Objetivos

Ao final da aula o estudante deverá ser capaz de:
1. reconhecer as principais características que identificam o bioma 

Campos;
2. reconhecer os principais impactos ambientais presentes na re-

gião desse bioma.

O que diferencia o bioma Campos dos demais biomas que estudamos?
O bioma Campos encontra-se situado em uma única região do nosso 

país. Localizado no estado do Rio Grande do Sul, ele ocupa 63% desse terri-
tório, estendendo-se, ainda, pelo Uruguai e Argentina.

Além disso, é um bioma formado por gramíneas, possui poucas ár-
vores, seu relevo é suavemente ondulado e recebe o nome de “coxilhas”. 
As colinas existentes na região são recobertas por uma vegetação típica dos 
campos. Nas áreas mais planas, vamos encontrar um tapete herbáceo muito 
ralo e pobre em espécies vegetais. Nas encostas, a vegetação é mais densa 
e diversificada e encontramos pequenas porções de mata de galeria e vales.

O solo apresenta um alto teor de areia, o que facilita o processo 
de erosão do solo. É provável que o processo de erosão na região tenha 
acontecido ainda no período Quartenário, explicando assim a ausência de 
formações florestais significativas na região dos Campos.

A principal atividade econômica dessa área é a pecuária, mas a 
monocultura da soja e trigo ocupa, também, lugar de destaque.

Essas atividades prejudicam o bioma e contribuem para o processo 
de degradação que ocorrem nos solos onde o processo erosivo é bastante 
intenso. Além dessas atividades, a introdução da monocultura no Paraná 
de pinus e eucaliptos, espécies exóticas que foram introduzidas na região 
devido ao seu rápido crescimento e elevado rendimento, são consideradas 
inadequadas às características desse bioma e constituem uma grave ameaça 
a esse ecossistema. 

A biodiversidade desse bioma foi ignorada por quase trezentos 
anos, cujo reconhecimento como bioma brasileiro ocorreu, apenas, no ano 
de 2004 pelo Ministério do Meio Ambiente. 

O bioma Campos serviu como porta de entrada para o gado através 
da Região Sul; a outra foi pelo rio São Francisco, através dos currais de gado. 
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Resumo

•  o bioma Campos ocupa mais da metade da região sul do Rio 
Grande do Sul, é o único bioma situado nos limites de um único 
estado;

•  predomina, nesse bioma,  a vegetação de campos, onde ocorre 
a presença de arbustos e gramíneas;

•  com o avanço das atividades agropastoris, a biodiversidade do 
bioma Campos encontra-se bastante ameaçada.

Atividades de aprendizagem

1) As indústrias madeireiras localizadas na região do Paraná são alimentadas, 
sobretudo, de florestas de pinus e eucaliptos. Explique, com suas palavras, 
por que a introdução de espécies exóticas na região favorece o processo de 
degradação do bioma Campos.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2) Por que a introdução da monocultura favorece os processos de erosão na 
região Sul do Brasil?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Aula 28 - Bioma Pantanal

Meta

Identificar características do bioma Pantanal.

Objetivos

Ao final da aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. identificar e compreender a distribuição e configuração do bio-

ma Pantanal;
2. relacionar coberturas vegetais, fauna, clima, relevo, solos e re-

cursos hídricos do bioma Pantanal;

Considerada a maior planície de áreas úmidas da América do Sul e 
reconhecida como “paraíso das águas”, o bioma Pantanal funciona como um 
enorme reservatório de águas. No verão acontecem enchentes. 

O solo do bioma Pantanal é bastante limitado para a lavoura: as planí-
cies pantaneiras possuem solos inférteis, pois são áreas úmidas além de serem 
alagáveis; encontramos áreas apropriadas para a agricultura nos planaltos.

O pantanal recobre uma área de 150.000 km² do território brasi-
leiro, abrangendo os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e, ainda, 
frações do Paraguai e Argentina.

Figura 90: Pantanal.
Fonte: Disponível em <http://www.sxc.hu>. Acesso 17 jul. 2010.
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O pantanal funciona como uma área de transição entre a flores-
ta Amazônica, o planalto central brasileiro e o chaco boliviano. O bioma 
Pantanal é formado por diversos ecossistemas aquáticos, semiaquáticos e 
terrestres. Sua vegetação é, predominantemente, aberta, pois nela encon-
tramos campo limpos, campos sujos, cerrados, cerradões e florestas úmidas, 
prolongamento do ecossistema amazônico

Chama a atenção na região o regime de cheias, que acontecem, 
principalmente, nos meses de novembro a fevereiro, quando as águas dos 
rios circunvizinhos transbordam e alagam a região.

No período de estiagem, com a volta dos rios para seu leito, as 
águas formam milhares de lagoas chamadas de “baías”.

O pantanal é também conhecido como “paraíso das aves” devido à 
grande quantidade de exemplares que habitam o bioma.

Além dos pássaros, o bioma Pantanal é habitado por uma grande 
quantidade de peixes, répteis e mamíferos.

Ipês de cores variadas, buritis, onças, capivaras, cobras, jacarés e 
tuiuiús fazem parte dessa exuberante paisagem.

Figura 91: Fauna do Pantanal.
Fonte: Disponível em <http://www.sxc.hu>. Acesso 18 jul. 2010.

A região tem se tornado polo da pecuária, com a criação de gado 
e pesca,  e um local ecoturístico. O avanço da agricultura moderna ameaça 
esse ecossistema  com o uso de biocidas, substituição das pastagens exóticas 
e a derrubada de matas ciliares.

Para conservação do seu meio ambiente, a criação de animais de-
veria ocorrer de maneira natural e controlada, evitando, assim, maior degra-
dação do meio ambiente, e o ecoturismo, controlado.

 Animais do 
Pantanal em risco 

de extinção: cervo-
do-pantanal, tuiuiú e 

capivara.
 Você sabia 

que a maior planície 
inundável do mundo é o 
Pantanal Matogrossense? 
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Resumo

•  o bioma Pantanal é conhecido como “paraíso das águas” e é 
considerado uma das maiores áreas alagadas da América do Sul;

•  esse bioma é pouco propício para agricultura, uma vez que seu 
solo é pobre;

•  no período das chuvas, essa região torna-se torna impróprio a 
ocupação humana em razão das enchentes;

•  o bioma Pantanal possui cerca de 150.000 Km² distribuídos nos 
estados brasileiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Atividades de aprendizagem

1) Faça uma descrição ou escreva uma redação falando sobre uma viagem 
imaginária ao Pantanal. Descreva a região e os animais que você encontrou 
nessa viagem, cite, ainda, o período do ano em que fez a viagem.
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Aula 29 - Ecorregiões brasileiras

Meta

Estudar as regiões ecológicas brasileiras.

Objetivo

Ao final da aula, o estudante deverá ser capaz de:
1. identificar as ecorregiões brasileiras e sua distribuição pelos bio-

mas brasileiros.

Nas últimas décadas, a preocupação com o meio ambiente tem se 
tornado cada vez mais intensa. Nesse sentido, ano após ano, os olhos do 
mundo voltam-se com interesse para o Brasil em função da grande variedade 
da sua riqueza natural. 

As áreas protegidas constituem, nesse momento, um dom que deve 
ser transmitido de geração em geração, pois elas albergam milhares de es-
pécies terrestres e marinhas e estão ligadas à sobrevivência da espécie hu-
mana.

A melhoria na qualidade do ar, do solo, da água e da vida começa 
com a proteção dos sistemas naturais. Através de sua manutenção, propor-
cionaremos uma melhor qualidade de vida para todos os habitantes do nosso 
planeta.  As áreas protegidas representam um reservatório genético de valor 
inestimável para todo o planeta Terra, guardando a esperança de um futuro 
mais saudável para seus habitantes, além de amortecer e equilibrar o clima 
da Terra. Protegê-las significa proteger o nosso futuro.

Temos que assumir a responsabilidade de transmitir essa herança 
em melhores condições do que a que temos recebido.

Para começar um trabalho que demorará anos até que se consolide, 
os biomas brasileiros foram divididos em 78 ecorregiões.

Mas o que é uma ecorregião?

Ecorregiões são unidades de paisagem, fauna e flora que, depois de 
passadas por definições, podem ser usadas para preservação da biodiversi-
dade e proteção dos ecossistemas.

 A divisão em ecorregiões torna mais viável a distribuição das Uni-
dades de Conservação (UC), como parques e reservas.
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O Ibama acaba de concluir um trabalho inédito – o mapeamento dos 
sete biomas brasileiros em 78 ecorregiões – unidade básica para o planeja-
mento das prioridades de conservação da biodiversidade nacional, e que 
coloca o Bra-sil na vanguarda da proteção de seus ecossistemas junto com os 
países de dimensão continental como EUA, Canadá e Austrália. 

O mapeamento mostra, pela primeira vez, que o país também tem 
uma extraordinária riqueza de paisagens até então desconhecidas. As ecor-
regiões estão assim distribuídas: Amazônia (23); Cerrado (22); Mata Atlântica 
(09); Costeiro (09), Caatinga (08); Pantanal (02); e, Campos Sulinos (01). O 
“Estudo de Representatividade Ecológica nos Biomas Brasileiros” levou três 
anos para ser concluído. 

Disponível em <http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2003/01/16/9384-ibama-conclui-
mapeamentos-das-ecorregioes-brasileiras.html>  Acesso em 12 nov. 2010.

O corredor da biodiversidade da Amazônia é formado por um con-
junto de áreas protegidas e representa 54,8% do estado do Amapá. Esse 
conjunto é constituído de doze UC: são  dois parques nacionais, uma reser-
va de desenvolvimento sustentável, três estações ecológicas, três reservas 
biológicas, uma reserva extrativista, uma área de proteção ambiental, uma 
floresta nacional, além de quatro terras indígenas (tribos Juminá, Galibi, 
Ubaca e Waiapi), onde vivem 5 mil índios.

29.1 Corredor da biodiversidade no Nordeste do 
país

Para garantir o desenvolvimento sustentável, é necessária a cria-
ção de uma política de conservação que possibilite o uso dos recursos 
naturais e sua conservação de modo a  abranger todo  o território na-
cional. Para permitir sua conservação, foram criados os corredores da 
biodiversidade.

Se você conhece ou já ouviu falar de Porto de Galinhas, Praia de 
Pepa ou da Barra de São Miguel, então, já localizou parte do corredor de 
biodiversidade que se encontra no Nordeste, o qual possui uma área de 5,6 
milhões de hectares e cobre as regiões de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e 
Rio Grande do Norte.
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Figura 92: Corredor da biodiversidade no nordeste do país.
Fonte: Disponível em <http://www.corredores.org.br/?area=n>. Acesso em 26 jul. 2010.

A área do corredor é definida por uma linha imaginária e, dentro 
desses limites, existe uma grande diversidade biológica. Comparado a um 
mosaico de diferentes usos e ocupações, o corredor da biodiversidade inte-
gra parques e reservas naturais, áreas de cultivo e pastagens, centros urba-
nos e atividades industriais.

Resumo

•  Ecorregiões são unidades ecológicas usadas para preservar a 
biodiversidade e proteger os ecossistemas.

•  Cada ecorregião possui um número x de unidades de Conserva-
ção. O bioma da Amazônia possui 23 unidades de conservação, 
onde encontramos o maior parque de floresta tropical do mun-
do.

•  Os corredores da biodiversidade são definidos por uma linha 
imaginária que integra, parques e reservas naturais, áreas de 
cultivo e pastagens, centros urbanos e atividades industriais.

Atividades de aprendizagem

1) Descreva quantas ecorregiões são encontradas nos principais biomas bra-
sileiro.
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