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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

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 dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

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 pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando 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 técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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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: sempre que se desejar 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-autores

Esta apostila está dividida em três partes. A primeira parte (aulas 1 a 6) focaliza a Ciência 

Ecologia e fundamenta o aluno quanto aos conceitos básicos que serão citados e traba-

lhados ao longo do curso. A segunda parte (aulas 7 a 14) aborda a estrutura e formação 

da terra, os ecossistemas relacionados à pesca e à aquicultura e os processos ecológicos 

que ocorrem em escala global. A terceira e última parte (aulas 15 a 20), trabalham temas 

bem próximos ao dia a dia dos alunos, como a qualidade da água, o funcionamento dos 

ecossistemas aquáticos e as conseqüências da ação do ser humano no meio ambiente.

O simples fato de vivermos influencia o meio ambiente – com todas as nossas ações, 

mesmo as que não estão diretamente ligadas à pesca ou à aquicultura. Por exemplo, olhe 

para a locomoção no meio aquático. Navegar parece algo simples e sem maiores conse-

qüências. Qual o problema de abastecer a embarcação e navegar? Em primeiro lugar, as 

embarcações em geral são feitas de madeira. Com várias tábuas ou feitas “de um pau 

só”, ambas tem a madeira que as constitui extraída da floresta. Ora, todos sabem que 

a floresta é a “casa” de várias espécies de pássaros, répteis, mamíferos e insetos, que 

mantém o clima estabilizado e que evitam o assoreamento dos rios e a erosão da orla. Se 

a floresta acabar vários problemas começam a aparecer, inclusive na pesca. Em segundo 

lugar, quando vamos ao posto marítimo e abastecemos os tanques com o óleo diesel, às 

vezes não lembramos que por trás da bomba há uma indústria altamente especializada e 

lucrativa, que tem dezenas de impactos ambientais, que vão da extração e refino do pe-

tróleo até o aquecimento global provocado pela queima do combustível fóssil; sem falar 

dos acidentes que podem ocorrer no caminho. Além disso, quando o convés ou os porões 

da embarcação são lavados, os resíduos de óleo vão para a água, intoxicando várias espé-

cies de peixes, organismos microscópicos e outros invertebrados. Isso é fato.

Se olharmos bem, todas as nossas ações causam alguma interferência na natureza. Mas 

quais as consequências disso? Considerando que o ser humano faz parte da natureza e 

não pode parar de viver, como ele pode amenizar os problemas e garantir que as gerações 

futuras também conheçam a natureza que conhecemos – e que tenham os mesmos be-

nefícios que nós temos dela? O conhecimento ecológico ajuda a entender como o meio 

ambiente funciona e permite que aproveitemos ao máximo seus “serviços”, evitando da-

nos aos mecanismos ecológicos que foram desenvolvidos durante milhões e milhões de 

anos de evolução.

Prepare-se para descobrir um mundo novo, mas que sempre esteve diante dos seus olhos.

Os autores
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Aula 1 -  A Ecologia como ciência

Nesta aula iremos conhecer a ecologia e compreender que é a 

ciência que tenta explicar o funcionamento da natureza como um 

todo. Saberemos como esta ciência se desenvolveu ao longo do 

tempo e qual a relação que ela tem com outras áreas do conheci-

mento. Esperamos que ao final desta aula, vocês entendam quais 

são os objetivos desta ciência e suas aplicações práticas.

Abióticos: Tudo que não é 
considerado vivo na natureza. 
São considerados abióticos 
os parâmetros fisico-químicos 
(temperatura, salinidade, acidez) 
e todos os minerais e gases, em 
todas as formas que se apresen-
tam na natureza.

O que é ecologia? O que a ecologia faz? 
A ecologia é a ciência que objetiva compreender o funcionamento da na-

tureza como um todo. A ecologia verifica a distribuição dos organismos na 

natureza, estuda as diferentes formas de interação entre as espécies (vege-

tais, animais, bactérias e fungos), seus ambientes e a influência de fatores 

abióticos sobre as suas vidas.

Simplificando: Ecologia é a ciência que estuda as relações entre os organis-

mos e destes com o meio abiótico.

1.1 Surgimento da ecologia
Os conhecimentos ecológicos existem desde a pré-história, mas só recente-

mente a ecologia passou a existir como ciência.

Antigamente, nossos ancestrais viviam em pequenas tribos nômades co-

letoras e caçadoras. Para garantir sua sobrevivência, desde as mais anti-

gas civilizações, o homem tem se preocupado em compreender o ambiente 

onde vive. Em qualquer época, procurou entender as forças da natureza, as 

relações entre e com os animais, o ciclo das plantas e o clima. E isto ocorre 

até hoje.

Na pré-história, era essencial saber o comportamento de algum grupo de 

animal, para poder caçá-lo, ou saber que determinados frutos seriam abun-

dantes após um período de frio (inverno). Ao conhecer o ambiente onde 

transitavam, nossos ancestrais identificavam locais com menos ou mais 

abundância de comida, abrigo, recursos naturais (madeira, rochas, água, 

etc.).

Aula 1 - A Ecologia como ciência



Eles tentavam descrever sua compreensão da natureza e transmiti-la a seus 

descendentes, através de vários registros, gravações, traçados e pinturas so-

bre rochas – a chamada arte rupestre.

Curiosidade
A arte rupestre é considerada a expressão artística mais antiga da hu-

manidade. Ela é realizada em cavernas, grutas ou ao ar livre. Estão ex-

cluídas as manifestações artísticas contemporâneas como o graffiti e a 

arte ambiental. Alguns especialistas criticam o uso do termo “arte” para 

fazer referência às inscrições sobre pedra que remontam, em geral, aos 

povos de épocas pré-históricas, na medida em que pinturas e gravuras 

descobertas pelas pesquisas arqueológicas nem sempre teriam, hoje, um 

sentido estético evidente. 

Apesar disso, convenciona-se chamar de “arte” essas expressões que 

fornecem acessos valiosos para o estudo de várias fases da história da 

humanidade 
Fonte: http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm? 

fuseaction=termos_texto&cd_verbete=5354

A Pré-História corresponde 
ao período da história que 

antecede a invenção da escrita 
(evento que marca o começo dos 

tempos históricos registrados), 
que ocorreu aproximadamente 

em 4000 a.C.. Também pode 
ser contextualizada para um 
determinado povo ou nação 

como o período da história desse 
povo ou nação sobre o qual não 
haja documentos escritos. Assim, 
no Egito, a Pré-História terminou 
aproximadamente em 3500 a.C., 
enquanto que no Brasil terminou 

em 1500 e na Nova Guiné ela 
terminou aproximadamente em 
1900. Para muitos Historiadores 

o próprio termo “Pré-História” 
é errôneo, pois não existe 

fato anterior à História e sim 
à escrita. (para saber mais 

consulte: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Pré-história).

Saiba mais
A diversidade biológica ou biodiversidade é um conceito genérico e relati-

vamente vago, aplicável aos mais diversos níveis de organização biológica e 

usado para qualificar ou quantificar de alguma maneira a rica variabilidade, 

ou seja, as diferenças das formas de vida na Terra. (Purvis & Hector, 2000). 

Na visão da maioria das pessoas é vista como o número de espécies de ani-

mais, vegetais ou microorganismos que vivem em uma região ou local em 

um determinado momento.

Nesse período, o uso do fogo e de algumas ferramentas, assim como do 

esterco animal para a adubação, passaram a fazer parte do cotidiano dos 

aglomerados humanos. Desde então, aumentou cada vez mais o conheci-

mento dos processos ecológicos e gradativamente, ou seja, aos poucos a 

sociedade passou a interferir de diferentes formas na natureza. Esta compre-

ensão reuniu tanto os mecanismos de funcionamento da natureza, como o 

uso da biodiversidade. 

Biologia e Ecologia dos Organismos Aquáticose-Tec Brasil 18
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Figura 1.1 - Arte rupestre
Fonte: aulas-de-arte.blogspot.com

Quando os humanos entenderam como algumas espécies se reproduziam 

e quais eram as suas necessidades de sobrevivência, começaram a surgir 

as primeiras formas de agricultura (domesticação de espécies de vegetais) 

e pecuária (domesticação de animais), junto com a formação das primeiras 

aldeias agrícolas. Isto ocorreu a mais ou menos 12.000 A.C., evidenciando 

um conhecimento ecológico primitivo.

1.2 O desenvolvimento da Ciência Ecologia 
e principais contribuições históricas
No século XVII fundaram-se numerosas sociedades científicas, como a na 

Inglaterra e na França, (Royal Society britânica ou a Academia de Ciências 

francesa) e com elas surgiram as primeiras revistas científicas. Aos cientis-

tas da época o microscópio abriu novas portas ao conhecimento ecológico. 

Com esse aparelho, Robert Hooke descobriu a estrutura celular e utilizou 

pela primeira vez a palavra célula. A importância das cadeias alimentares 

na regulação de populações e os primeiros microorganismos, inicialmente 

denominados animálculos, foram descobertos pelo holandês Antonie Van 

Leeuwenhoek – nascido em 1632 e falecido em 1723.

Figura 1.2 - Robert Hooke e o microscópio
Fonte: http://aprendiendobiologiaenquinto.blogspot.com

Existem vários exemplos da 
aplicação de conhecimentos 
ecológicos nas sociedades 
antigas. No Brasil, os índios 
utilizavam as Marambaias, 
estruturas feitas de galhos, 
plantas e carcaças de animais, 
para atrair e agregar peixes, 
facilitando a pesca em algumas 
áreas.

Para saber mais sobre a 
utilização desta ferramenta 
acesse: http://www.oeco.com.
br/frederico-brandini/17111-
oeco27880

Aula 1 - A Ecologia como ciência



Figura 1.3 - Charles Darwin
Fonte: cientistas-charlesdarwin-1c.blogspot.com

Durante o século XVIII realizaram-se estudos químicos relacionados com a 

ecologia. Lavoisier estudou o papel desempenhado pelo oxigênio na respira-

ção animal e a utilização do dióxido de carbono (gás carbônico) pelas plan-

tas. Neste período, outras descobertas também foram relevantes no mundo 

vegetal como, por exemplo, a importância da luz solar para os processos 

vitais e a liberação de oxigênio pelas plantas. 

Um importante passo na formulação das idéias ecológicas foi feito por Jean-

-Baptiste de Monet Lamarck, que em sua obra “Filosofia zoológica” (1809) 

afirmou que o meio modifica as plantas e animais (lei do uso e desuso). Sua 

teoria, conhecida como herança de caracteres adquiridos, sustentava que 

mudanças ambientais demandariam uma utilização dos órgãos, os quais se 

tornariam mais desenvolvidos, e as transformações seriam então transmi-

tidas para a prole dos organismos. Um dos exemplos mais clássicos desta 

teoria citado é o “pescoço da girafa”. A necessidade de se alimentar fez com 

que o pescoço desta espécie se desenvolvesse de forma a se alongar. 

Contudo, o maior avanço da ecologia foi a consolidação das idéias trans-

formistas na teoria da evolução de Charles Darwin, exposta em seu livro 

“Sobre as origens das espécies por meio da seleção natural” (1859), que 

mudou a ideia de que a natureza sempre esteve em “equilíbrio”. Darwin 

afirmou nesta obra que, dentro da enorme variedade que se observa numa 

mesma espécie, o meio seleciona os indivíduos mais aptos à sobrevivência, 

os quais transmitem à descendência suas próprias características. Outros es-

tudos também foram publicados e provocaram grandes discussões em todo 

mundo científico da época. Sendo assim, estava formada uma nova com-

preensão da natureza: a de que o planeta e todas as espécies estão em 

constante modificação. 

 

Prole: Descendentes; 
filho ou filhos.

Biologia e Ecologia dos Organismos Aquáticose-Tec Brasil 20
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Curiosidade

Charles Robert Darwin (12 de Fevereiro de 1809 –19 de Abril de 1882) foi 

um naturalista britânico que alcançou fama ao convencer a comunidade 

científica da ocorrência da evolução e propor uma teoria para explicar como 

ela se dá por meio da seleção natural e sexual.

Ele realizou uma viagem fantástica durante cinco anos a bordo de um navio, 

o famoso  Beagle. Uma de suas maiores paixões era observar a natureza e a 

diversificação de espécies nela existente. 

Ao longo de sua viagem, Darwin visitou vários locais, entretanto, o local ins-

pirador da sua Teoria da Evolução das Espécies foi Galápagos - arquipélago 

situado no oceano Pacífico e que faz parte do território do Equador. Ele es-

tudou a fauna, composta por espécies raras de tartarugas gigantes, iguanas 

e pássaros. 

Darwin notou que em Galápagos as condições ambientais variavam pouco 

entre uma ilha e outra, mas que essas diferenças tinham influência sobre o 

tamanho dos bicos em pássaros da mesma espécie dependendo do tipo de 

semente que crescesse no local.

Figura 1.4 - Tentilhões
Fonte: str.com.br

Com isso, chegou à conclusão de que “em um território relativamente pe-

queno pode haver 14 espécies de um mesmo pássaro e que suas variações 

estão relacionadas com o ambiente onde vivem”.

Em 20/12/1832, Darwin chegou ao Brasil, primeiramente aportando em Fer-

nando de Noronha, posteriormente seguindo para Salvador, na Bahia. Foi 

no Brasil que Darwin teve seu primeiro contato com a exuberante floresta 

tropical. Aportou no Rio de Janeiro em 05/04/1832.
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Contudo somente em 1869 surgiu o termo “ecologia”, que foi gravado pelo 

cientista Ernst Heinrich Philipp August Haeckel. Este pesquisador alemão 

propôs o termo OKOLOGIE (termo grego que significa: oikos = casa / logie 

= estudo. Portanto, Ecologia = Estudo da casa), para designar um conjunto 

de conhecimentos que levam ao conhecimento da natureza. Dentre seus 

feitos, chamam a atenção o mapeamento da “árvore genealógica dos seres 

vivos”- é uma árvore esquemática que ao longo de seus “galhos” demonstra 

a relação de proximidade entre os seres vivos de acordo com a evolução.

Desde então o termo ecologia vem sendo utilizado e desde 1935 a ecologia 

é considerada uma ciência própria. É uma ciência jovem se comparada à 

química ou à matemática, mas tem importância fundamental para a admi-

nistração sustentável dos recursos biológicos – nas escalas políticas, econô-

micas e sociais.

1.3 Aplicações da ecologia
Gerenciamento ambiental (ISO 14.000); Ordenamento pesqueiro (ex. co-

nhecer a relação da espécie com o ambiente); Aqüicultura (ex. conhecer os 

parâmetros físico-químico ideais para a espécie de interesse ; Agropecuária 

(ex. controle de pragas); Qualidade de vida; Licenciamento ambiental; e etc.

Atividade de aprendizagem
Assinale a opção correta: O que significa o termo Ecologia?

a) Ecologia é a ciência que estuda as relações entre os organismos e destes 

com o meio abiótico;

b) Ecologia é a proteção do planeta;

c) Ecologia é um conjunto de regras e leis que foram criadas para proteger 

os recursos naturais e para controlar as atividades humanas;

d) Ecologia é o estudo dos vegetais

Figura 1.5 - Tartaruga 
gigante de Galápagos
Fonte: www.acemprol.com
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Assinale a opção correta: Em que ano surgiu a ecologia como ciência?

(   ) 1500;

(   ) 1995;

(   ) 1935;

(   ) 1822.

Cite cinco ciências com qual a ecologia se relaciona:

1-                                                          ;

 

2-                                                          ; 

3-                                                          ; 

4-                                                          ; 

5-                                                          ; 

Reflita com seus colegas como a aplicação da Ecologia está presente no 

seu dia a dia nas atividades de pesca e/ou aquicultura. Abaixo estão alguns 

exemplos:

•	 conhecer a época de cada espécie de peixe;

•	 para muitas pescarias, principalmente aquelas praticadas em região estu-

arina, o sucesso está em saber o período de mudança da maré;

•	 conhecer o hábito alimentar (carnívoro, herbívoro) de certa espécie para 

poder criá-la em cativeiro.
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Resumo
•	 A Ecologia é a ciência que estuda as relações entre os organismos e des-

tes com o meio abiótico;

•	 Desde a pré-história a humanidade busca compreender o funcionamento 

da natureza e utilizar estes conhecimentos em benefício da sociedade, 

aplicando-o na caça, na pesca e na domesticação de plantas e animais;

•	 Foi a partir das descobertas que ocorreram desde o século XVII que a Eco-

logia se estruturou como ciência e foi em 1869 que o termo “ecologia” 

foi usado pela primeira vez;

•	 A Ecologia relaciona-se com várias áreas do conhecimento, utilizando, 

entre outras ciências, a zoologia, a botânica e a genética para ajudar a 

explicar o funcionamento da natureza.
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 Aula 2 -  Relações políticas e sociais da Ecologia

Nesta aula veremos como a Ecologia tem sido utilizada em nosso 

dia a dia, na criação das leis, na formulação de políticas nacionais 

e internacionais relacionadas ao meio ambiente, na atuação do 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) ou do Ministério Meio 

Ambiente (MMA). 

Ao final desta aula esperamos que você conheça quais são as prin-

cipais bases conceituais da ecologia e como o conhecimento gera-

do por esta ciência ajudou a entender as consequências das ações 

do homem sobre a natureza e como isto alertou os governantes e 

todas as pessoas a se preocuparem com o futuro do planeta.

2.1 Relações políticas e sociais
As visões de sustentabilidade que hoje ocupam igualmente espaços de de-

bate acadêmico e a mídia não são neutras nem imutáveis. O seu significado 

tem variado ao longo do tempo, em sintonia com as dinâmicas social, eco-

nômica e política que estão relacionadas às relações entre a sociedade e a 

natureza.

Deve-se diferenciar muito bem a ecologia como ciência e a ecologia como 

ideologia. A evolução da ciência ecologia foi descrita no item anterior. Já a 

ecologia como ideologia, coloquialmente conhecida como “ecologismo” (lá 

vem os ecologistas...), tem outras origens, apesar de similares, mas que se 

fundamenta principalmente em posturas e ações políticas e sociais baseadas 

no conhecimento ecológico. O ecologismo tem origens nos problemas do 

desenvolvimento da sociedade humana, relacionados, sobretudo a superpo-

pulação, produção e o consumo de massa e o uso intensivo do petróleo e 

da eletricidade como fontes energéticas, que geraram uma mudança radical 

no uso dos recursos naturais e nos seus efeitos ambientais.  Há centenas 

de clássicos exemplos de graves problemas ambientais, como os do Dust 

Bowl (1930) e Donora (1948) nos Estados Unidos; o smog londrino (1952); 

a contaminação da baía de Minamata (1956) no Japão; além da atual Per-

da de Biodiversidade (ex. extinção de espécies), Desertificação e Mudanças 

Climáticas.

Acadêmico: Assunto ou indi-
víduo relacionado à academia, 
isto é, a universidade.
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2.2 Dust Bowl

Figura 2.1 - Imagens 
do Dust Bow l - 1                       

Figura 2.2- Imagens do 
Dust Bowl – 2         

Figura 2.3 - Imagens 
do Dust Bowl - 3 

  Fonte: www.weru.ksu.edu/                                        

O Dust Bowl é um fenômeno climático de tempestade de areia que ocorreu 

nos Estados Unidos na década de 1930 e que durou quase dez anos. Foi 

um desastre econômico e ambiental que afetou severamente boa parte dos 

Estados Unidos da América.

Ocorreu em três eventos: 1934, 1936 e 1939-40, mas algumas das regiões 

das Planícies Altas experimentaram condições de seca por quase oito anos. 

O efeito “dust bowl” (taça de pó) foi provocado por anos de práticas de 

manejo do solo que o deixaram suscetível às forças do vento que provoca-

ram seca induzida pelo alto nível de partículas de solo suspensas no ar. O 

solo, despojado de umidade, era levantado pelo vento em grandes nuvens 

de pó e areia tão espessas que escondiam o sol durante vários dias. Estes 

dias eram referidos como “brisas negras” ou “vento negro”. (fonte: http://
pt.wikipedia.org/wiki/Dust_Bowl).

2.3 Poluição do ar
Um clássico exemplo dos problemas que a poluição do ar pode causar foi 

o incidente ocorrido em Donora, Pensilvânia, Estados Unidos. Um cobertor 

cinza pairava sobre o Vale Monongahela nos dias que antecederam o dia das 

bruxas americano (Halloween) de 1948. Ninguém em Donora havia pensado 

muito nisso. Dias de nevoeiro eram comuns na cidade. O vento iria espalhar a 

névoa logo, o povo imaginou. Mas o nevoeiro não se espalhou nesse dia. Ou 

no próximo. Ou no próximo. Na sexta-feira, quando as pessoas se reuniram 

ao longo da avenida para assistir a um desfile de Halloween, eles não pude-

ram ver do outro lado da rua.  No sábado, algumas pessoas estavam mortas 

e outras estavam morrendo. Muitas das doenças e mortes foram inicialmen-

te atribuídas à asma, mas no Halloween, 20 pessoas estavam mortas e mais 

de 6.000 doentes. As pessoas apontaram imediatamente para as indústrias 

de aço Steel’s Donora e American Steel & Wire, que expeliam fumaça tóxi-

ca contaminada com dióxido e enxofre e zinco diariamente. Sessenta anos 
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mais tarde, o incidente foi descrito pelo The New York Times como “um dos 

piores desastres dos EUA envolvendo a poluição do ar”. Mesmo após o inci-

dente, as taxas de mortalidade em Donora foram significativamente maiores 

do que em outras comunidades nas proximidades.

2.4 Smog

Figura 2.4 – Smog
Fonte: charroco.blogs.sapo.pt
(adaptado de http://www.colegioweb.com.br/aquecimento/smog.html)

O Smog é um fenômeno que aparece nos grandes centros urbanos. É iden-

tificado por uma grande massa de ar estagnado em conjunto com vários 

gases, vapores de ar e fumaça que acabam em nossos pulmões. A palavra 

reúne dois conceitos, os de smoke (fumaça) e fog (nevoeiro), que em por-

tuguês se traduz sem ambigüidades como fumaça e neblina. Quanto mais 

smog você inalar, mais probabilidades existem de sofrer efeitos adversos 

para sua saúde. 

2.4.1 O Smog londrino
A maioria dos moradores de Londres em 1661 “respirava apenas uma névoa 

poluída e espessa acompanhada de um vapor fuliginoso e sujo que destruía 

os pulmões. Por isso os catarros, a tosse e a tuberculose proliferavam nesta 

cidade mais intensamente do que no resto da terra”. Este era parte de um 

texto que o Rei Carlos II recebeu, pedindo que decretasse a plantação de mais 

árvores, a fim de evitar o mau cheiro das chaminés de carvão domésticas. 

Mas durante os 300 anos que se seguiram aumentou o número de lareiras, 

e para tornar a cidade ainda mais escura, surgiram os fornos de carvão nas 

fábricas, nas centrais de energia, nas locomotivas e nos barcos do Rio Tami-

sa. Quando o nevoeiro se condensava sobre a cidade, como freqüentemente 

acontecia, a fumaça de mais de um milhão de fontes formava uma névoa 

deprimente e negra. No dia 4 de Dezembro de 1952, ar quente proveniente 

do Atlântico avançou sobre a cidade e ali se manteve, aprisionando por bai-

xo o ar frio e úmido e provocando um fenômeno a que os meteorologistas 

chamaram uma “inversão” de temperatura. Não havia vento para dispersar 

o denso nevoeiro que se ia formando ao nível do solo. Na manhã seguinte 
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a cidade encontrava-se abafada por um smog amarelo que só começou a 

levantar três dias depois. Minúsculas partículas de fuligem, dióxido de enxo-

fre e outros poluentes, em suspensão no nevoeiro, penetravam nos pulmões 

de 4.000 londrinos que caminhavam sufocados para uma morte prematura.

2.5  Desastre de Minamata

Figura 2.5 – Doença de Minamata
Fonte: http://www.cq.ufam.edu.br

Desastre de Minamata é a denominação dada ao envenenamento de cen-

tenas de pessoas por mercúrio ocorrido na cidade de Minamata, no Japão. 

A Doença de Minamata é uma síndrome neurológica causada por severos 

sintomas de envenenamento por mercúrio. Os sintomas incluem deformida-

des, distúrbios sensoriais nas mãos e pés, danos à visão e audição, fraqueza 

e, em casos extremos, paralisia e morte. Em maio de 1956, quatro pacientes 

de Minamata, uma cidade na costa ocidental da ilha de Kyushu, foram inter-

nados no hospital. Os médicos ficaram confusos com os sintomas que os pa-

cientes tinham em comum: convulsões severas, surtos de psicose, perda de 

consciência e coma. Finalmente, depois de febre muito alta, todos os quatro 

pacientes morreram. Os médicos ficaram chocados pela alta mortalidade da 

nova doença. Ela foi diagnosticada em outras treze pessoas, incluindo algu-

mas de pequenas aldeias pesqueiras próximas de Minamata, que morreram 

com os mesmos sintomas, assim como animais domésticos e pássaros. Foi 

descoberto que o fator comum entre as vítimas era que todas comeram 

grandes quantidades de peixes da Baía de Minamata. Pesquisadores da Uni-

versidade Kumamoto chegaram à conclusão que o mal não era uma doen-

ça, mas sim envenenamento por substâncias tóxicas. Tornou-se claro que o 

envenenamento estava relacionado à fábrica de acetaldeído e PVC de pro-

priedade da Corporação Chisso, uma companhia hidroelétrica que produzia 

fertilizantes químicos. Falar publicamente contra a companhia era proibido 

já que ela gerava muitos empregos na cidade. Com o tempo, a equipe de 
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pesquisa médica chegou à conclusão que as mortes foram causadas por 

envenenamento com mercúrio mediante consumo de peixe contaminado; o 

mercúrio era usado no complexo Chisso como catalisador. Por anos, a Cor-

poração Chisso escondeu seu uso de mercúrio dos olhos do público. Em 2 de 

Novembro de 1959, um tumulto de pescadores locais destruiu a propriedade 

da Chisso Corporation. Este ato de violência teve o efeito de atrair a atenção 

pública japonesa para o assunto. Em 1968, o governo japonês reconheceu 

a fonte da contaminação e a contaminação química finalmente parou. No 

total, mais de 900 pessoas morreram com dores severas devido ao enve-

nenamento. Em 2001, uma pesquisa indicou que cerca de dois milhões de 

pessoas podem ter sido afetadas por comer peixe contaminado. No mesmo 

período de tempo, foi reconhecido que 2.955 pessoas sofreram da doença 

de Minamata. Destas, 2.265 viveram na costa do mar de Yatsushiro.
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Desastre_de_Minamata)

2.6 Mudanças Climáticas
Somente no último século, a temperatura da Terra aumentou em 0,7º C. 

Parece pouco, mas este aquecimento já está alterando o clima em todo o 

planeta. As grandes massas de gelo começam a derreter, aumentando o 

nível médio do mar, ameaçando as ilhas oceânicas e as zonas costeiras. Fu-

racões ficam mais intensos e destrutivos. Temperaturas mínimas ficam mais 

altas, enchentes e secas, mais fortes e regiões com escassez de água, como 

o semi-árido, viram desertos.

Quando o aquecimento global foi detectado, alguns cientistas ainda acredi-

tavam que o fenômeno poderia ser causado por eventos naturais, como a 

erupção de vulcões, aumento ou diminuição da atividade solar e movimento 

dos continentes.

Porém, com o avanço da ciência, ficou provado que as atividades humanas 

são as principais responsáveis pelas mudanças climáticas que já vêm deixan-

do vítimas por todo o planeta. Hoje não resta dúvida. O homem é o principal 

responsável por este problema. E é ele que precisa encontrar soluções urgen-

tes para evitar grandes catástrofes. 

Em março de 2004, o primeiro furacão já registrado no Atlântico Sul atingiu 

várias cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Batizado de Cata-

rina, deixou um rastro de destruição. Onze pessoas morreram, 32 mil casas 

foram danificadas, 400 foram destruídas e os prejuízos ultrapassaram R$ 1 

bilhão (Fonte: www.greenpeace.org). 



Estes problemas levaram à alertas da comunidade científica, e ampla mobi-

lização internacional, como a criação de órgãos governamentais com en-

foque na proteção da natureza e gestão dos recursos naturais; Agenda 21; 

Cúpulas e Protocolos de todos os tipos e criação de legislações específicas 
em vários países.

Curiosidade 

A Hipótese Gaia foi criada por James Lovelock em 1969, e considera que 

o planeta terra funciona como um grande organismo que se auto-regula 

e que tende a se replicar. Esta hipótese foi um marco sobre a compre-

ensão do funcionamento do nosso planeta e foi utilizada como pano de 

fundo dos filmes Final Fantsay (2001) e Avatar (2010). A hipótese Gaia, 

também é denominada como hipótese biogeoquímica, é uma hipótese 

controversa em ecologia e propõe que a biosfera é intimamente integra-

da, de modo a formar um complexo sistema que mantêm as condições 

climáticas e biogeoquímicas preferivelmente em homeostase, ou seja, 

equilíbrio, permitindo a vida na terra.

Órgãos governamentais:
A Primeira instância ligada a 

ONU foi a União Internacional 
para a Conservação da Natureza 

(IUCN), inicialmente União 
Internacional Provisória para a 
Proteção da Natureza (IUPN), 

oficializada em 1948 sob os 
auspícios da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco).

Legislações específicas:No 
Brasil, um grande marco da 

tendência de preocupação com 
os rumos do desenvolvimento 

foi a criação do Código Florestal 
Brasileiro (1965) e o Sistema 

Nacional de Unidades de 
Conservação (2001).

Homeostase:Situação de 
equilibrio em um sistema 

complexo.

Figura 2.7  - Avatar                                     Figura 2.8 – Final Fantasy                    
Fonte: http://www.adorocinema.com                                   Fonte: http://www.adorocinema.com        
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Saiba mais
Apesar de serem utilizados amplamente como sinônimos, preservação e 

conservação são conceitos distintos? 

O preservacionismo e o conservacionismo são correntes ideológicas que sur-

giram no fim do século XIX, nos Estados Unidos. Com posicionamento con-

tra o desenvolvimentismo - uma concepção na qual defende o crescimento 

econômico a qualquer custo, desconsiderando os impactos ao ambiente na-

tural e o esgotamento de recursos naturais – estas duas se contrapõem no 

que se diz respeito à relação entre o meio ambiente e o ser humano. 

O preservacionismo aborda a proteção da natureza independentemente de 

seu valor econômico e/ou utilitário, apontando o homem como o causador 

da quebra deste “equilíbrio”. De caráter protetor, propõe a criação de áreas 

intocáveis, admitindo apenas o uso indireto da natureza. Como exemplos, 

temos os Parques Nacionais (PARNA) e as Estações Ecológicas (ESEC). 

O conservacionismo contempla a defesa da natureza, mas aliada ao seu 

uso racional e manejo sustentável pela nossa espécie, executando um papel 

de gestor e parte integrante do processo. O conservacionisto é alicerce de 

políticas de desenvolvimento sustentável, que são aquelas que buscam um 

modelo de desenvolvimento que garanta a qualidade de vida. Como exem-

plo, temos as Áreas de Proteção Ambiental (APP) e as Reservas Extrativistas 

(RESEX).

Tais discussões começaram a ter espaço em nosso país apenas em meados 

da década de setenta, com a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambien-

te – IBAMA.

Atividade de aprendizagem
Discuta em sua turma que posição você tomaria se a prefeitura de sua cidade 

decidisse construir um abatedouro (que consome muita água e gera muitos 

odores) próximo ao seu local de habitação ou se um porto próximo a sua 

área de pesca ou aqüicultura permitisse a atracação de navios petroleiros 

de casco simples (que são menos seguros em relação ao vazamento de óleo 

cru). Mesmo que estas atividades gerassem empregos em grande quantida-

de?



Resumo
A interferência das atividades antrópicas (humanas) ao longo de anos vêm 

provocando alterações no ambiente e catástrofes que a cada dia estão mais 

presentes na vida do homem. Para amenizar estes efeitos, os órgãos gover-

namentais e instituições científicas se esforçam para propor soluções que 

busquem o desenvolvimento sustentável.
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 Aula 3 - Conceitos ecológicos básicos  

Esta aula apresenta os principais conceitos básicos da ecologia. As 

palavras que serão apresentadas são muito importantes e cheias 

de significado. Elas serão utilizadas ao longo de todo o nosso cur-

so. Preste bem a atenção. Ao final desta aula você deverá ser capaz 

de visualizar vários compartimentos da natureza, podendo diferen-

ciar conjuntos de organismos vivos em diferentes escalas.

3.1 Princípios das “propriedades emergen-
tes”
Karl Marx disse que um graveto sozinho pode ser facilmente quebrado, mas 

vários gravetos juntos não podem ser quebrados facilmente. Da mesma for-

ma, se você for puxar uma rede sozinho vai ter menos eficiência do que 

se for puxá-la em grupo. Os princípios emergentes seguem esta lógica, ou 

seja, a de que as interações de elementos parecidos normalmente geram um 

comportamento diferente do que ele teria se estivesse sozinho.A ecologia 

parte deste princípio. 

Dependendo da escala que se observam os seres-vivos mais o ambiente 

que os cerca tem características, comportamentos e padrões específicos. 

Por exemplo: uma célula nervosa sozinha (neurônio) pode ter determinada 

função (polarização e despolarização). Em conjunto, esta célula forma um 

tecido que apresenta uma nova função (transmissão de impulsos nervosos). 

O conjunto destes tecidos forma um órgão (cérebro ou gânglios nervosos). 

O conjunto de vários órgãos forma um sistema (sistema nervoso). 



Quadro 3.1 – Ecologia

Espécies  Populações  Comunidades  Ecossistemas  Biosfera

ECOLOGIA

Fonte: Elaborado pelo autor Claúdio Natividade

Resumindo: os níveis da organização ecológica são um conjunto de enti-

dades, sejam elas genes, células, ou mesmo espécies, agrupadas em uma 

ordem crescente de complexidade.

3.2 Principais conceitos em ecologia
3.2.1 Espécie
O conceito de Espécie que utilizaremos é “reprodutivista”, ou seja, considera 

que uma espécie é um conjunto de indivíduos morfologicamente semelhan-

tes que são capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis.

Figura 3.2 – Fluxo
Fonte: Elaborado pelo autor Cláudio Natividade

Figura 3.1 – Siri
Fonte: http://www.portaldascuriosidades.com/

Espécie
Conjunto de indivíduos semelhantes

Capacidade reprodutiva entre os indivíduos

Produção de descendentes férteis

Classificação biológica subordinada ao gênero ou sub gênero
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Figura 3.2 – População 
Fonte: http://www.portaldascuriosidades.com

População
Organismos da mesma espécie

Abundância constante

Fatores limitantes, tais como área geográfica, densidade, dis-

ponibilidade de recursos, etc.

Exemplos de espécies nas atividades de pesca e aqüicultura:

• pescada amarela • tucunaré  • camarão-rosa

• tilápia  • camarão-branco • tainha

• robalo-flecha   • vieira   • curimã

3.2.2 População 
Uma População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie presentes 

em uma mesma área (limites em geral definidos por aspectos geográficos na 

qual elas estão presentes). Por exemplo, lambaris de um riacho; camarões 

em uma lagoa; tatus em uma floresta; mexilhões em costões rochosos pró-

ximos.

Saiba mais
Quando um pescador dá um lanço em um cardume de tainha, por exemplo, 

está capturando uma população desta espécie.

3.2.3 Comunidade
Uma Comunidade é um conjunto de indivíduos de diferentes espécies pre-

sentes em uma área geograficamente definida. Por exemplo: o conjunto de 

animais presentes em um jardim; o conjunto dos organismos aquáticos de 

fundo da plataforma continental; o conjunto dos organismos aquáticos de 

um recife marinho.



Figura 3.3 - Comunidade 
 Fonte: http://www.portaldascuriosidades.com

Comunidade
Vearias populações em interação

Mesma localidade

Diferentes formas de associação (competição, predação, sim-

biose, mutualismo, parasitismo, etc.)

3.3 Ecossistema
O Ecossistema é uma unidade espacial explicitamente definida, que inclui 

todos os seres-vivos juntamente com todos os componentes ambientais 

abióticos dentro de seus limites. Podem ser pequenos (cavidade bucal) ou 

enormes (estuário).

Saiba mais
A pesca de arrasto de fundo danifica uma comunidade de organismos, como 

muitas espécies de peixes, estrelas-do-mar, siris, águas-vivas, camarões, ente 

outras, sendo uma das modalidades de pesca mais impactante ao ambiente. 
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Figura 3.4 - Ecossistema
Fonte: peixariarainhadestoamaro.com.br Figura 3.5 – Ecossistema I 

Fonte: probiokelinton.wordpress.com

Ecossistema
interação entre os organismos e os ambientes físico e químico

transformação da energia

metabolismo, crescimento e reprodução dos organismos

reciclagem dos elementos do ambiente

Aula 3 - Conceitos ecológicos básicos

Figura 3.6 - Biosfera
                                                                   Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com

Biosfera
Todos os ecossistemas agrupam-se 

na biosfera, a qual é geralmente 

alterada por ações antrópicas.

3.3.1 Bioma
O Bioma pode ser definido como um conjunto de diferentes ecossistemas 

que interagem e se complementam, possuindo limites geográficos e padrões 

de funcionamento reconhecidos. Por exemplo, Bioma Amazônia, Cerrado 

ou Mata Atlântica.

3.3.2 Biosfera
A Biosfera é o conjunto de todos os biomas e ecossistemas do planeta.



3.4 Habitat
O habitat é o lugar onde uma espécie (ou mais de uma) vive. “Endereço” 

do indivíduo. Local onde potencialmente podemos encontrar certa espécie. 

Neste local os indivíduos encontram abrigo (ex.: intempéries, predação) e 

alimento e se reproduzem. Por exemplo: insetos coleópteros no tronco ca-

ído; nematóides no tubo intestinal de vertebrados; camarão no sedimento 

lodoso; ostras na água com certa salinidade.

3.5 Fatores abióticos
Fatores Abióticos são os elementos presentes na natureza que não possuem 

ou possuíram vida. Por exemplo: luz, umidade, temperatura, água, substra-

tos rochosos, areias, acidez, poluentes, etc.

3.6 Nicho
O nicho engloba o conjunto de todas as características e necessidades do 

organismo para sobreviver e se reproduzir dentro do ecossistema. Teorica-

mente uma espécie não pode ocupar o mesmo nicho que outra. O nicho 

relaciona-se com a fase de desenvolvimento do organismo. Por exemplo: 

dípteros (mosquitos) possuem larvas que exploram o habitat aquático, sen-

do herbívoras (consomem algas ou bactérias livres) ou detritívoras (conso-

mem detritos). As fêmeas adultas são aladas (sem asas) e hematófagas (con-

somem sangue) e os machos são fitófagos (que se alimentam de plantas).

Atividade de aprendizagem
Marque a opção correta:
1. O conjunto de todas as populações que vivem em uma mesma área cons-

titui:

a) Uma comunidade

b) Uma espécie

c) Um nicho ecológico

d) Um ecossistema

e) Um habitat

2. Em um campo vivem fungos, ratos, cobras e gaviões que, em conjunto, 

constituem:

a) Uma comunidade com quatro populações

b) Uma comunidade com cinco populações

c) Um ecossistema com quatro populações

d) Um ecossistema com cinco populações

e) Uma população com cinco comunidades
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3. O conjunto de todos os ecossistemas forma um (a):

a) Habitat

b) Comunidade

c) Bioma

d) Nicho ecológico

4. Um ecossistema caracteriza-se por:

a) Somente fatores abióticos

b) Somente fatores bióticos

c) As relações entre os fatores bióticos e abióticos

d) Apenas por comunidades

e) Apenas por decompositores

Resumo 
Nesta aula vimos os principais conceitos utilizados pela Ecologia. Você agora 

já sabe que quando organismos semelhantes se reproduzem e deixam des-

cendentes férteis eles podem ser considerados uma espécie. Que quando há 

um grupo de organismos da mesma espécie vivendo em uma mesma área 

eles são considerados uma população. Que quando todos os organismos, 

de todas as espécies, vivem em uma mesma região eles são chamados de 

comunidade. E que quando se consideram todos os organismos de uma 

mesma área, mais os fatores abióticos, esta área é chamada de ecossistema.
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 Aula 4 - Relações intra e interespecíficas   

Esta aula é uma das mais importantes do nosso curso. O principal 

objetivo desta aula é mostrar quais são os tipos de relações ou in-

terações entre os organismos vivos. Ao final desta aula esperamos 

que você saiba diferenciar essas relações, bem como quais são os 

pontos positivos e negativos para cada organismo, de acordo com 

o tipo de relação formada.

4.1 Relações 
É a partir das relações que existem entre os organismos que toda a natureza 

funciona. A palavra específica é relativa à espécie; a palavra intra, signifi-

ca dentro; e inter, entre. Portanto as relações intraespecíficas são as que 

ocorrem dentro da mesma espécie, ou seja, entre os indivíduos da mesma 

espécie de sapos, entre os peixes de um cardume de sardinhas ou entre os 

mexilhões em um costão rochoso. Já as relações interespecíficas são as que 

ocorrem entre espécies diferentes. Por exemplo, são as relações que ocorrem 

entre duas espécies de siris ou as interações que ocorrem dos atobás (pássa-

ro marinho) com os peixes ou mesmo com a atividade pesqueira.

De maneira geral, quando uma espécie interage com outra ou quando os in-

divíduos da mesma espécie interagem entre si, há várias conseqüências, que 

podem dar vantagens ou prejudicar as populações envolvidas. Por exemplo, 

quando um tubarão come uma garoupa o tubarão estará suprindo as suas 

necessidades nutritivas, que garantirá a sobrevivência do tubarão e fornece-

rá condições energéticas para que ele se reproduza. Esta relação, chamada 

de predação, é benéfica para a população de tubarões, mas não é muito boa 

para as garoupas. Em síntese, quando o resultado da interação promover 

à diminuição da taxa de mortalidade da população e aumentar a de nata-

lidade e a de crescimento, esta interação será benéfica para a população. 

Quando ocorrer o contrário, ela será prejudicial.

Atributos

Taxa de mortalidade
Taxa de natalidade

Taxa de crescimento

Benéfico Prejudicial

Quadro 4.1 - Taxas

Fonte: Elaborado pelo autor Claudio Natividade



Cada relação intra ou interespecífica tem um nome e características próprias. 

Como veremos mais adiante, isto ajuda a nós entendermos como cada uma 

delas ocorre separadamente e em conjunto na natureza.

4.2 Relações interespecíficas e intraespecí-
ficas
Neste item veremos quais são os tipos e as características das relações que 

ocorrem entre as espécies e também dentro da mesma espécie. Há mais de 

uma relação que pode ocorrer ao mesmo tempo, mas isto será aborda do 

com mais detalhes na próxima aula.

a) Neutralismo: Este tipo de interação entre espécies não gera benefícios 

ou prejuízos para nenhum dos participantes. É um tipo de relação puramen-

te teórica, afinal, se há interação ela terá uma conseqüência, e se não há 

conseqüência não há uma relação! É como se uma borboleta passasse ao 

seu lado para ir beber o néctar de uma flor. Isto não faz a mínima diferença 

na sua vida (a não ser que você se encante pela borboleta), portanto não 

há prejuízo ou beneficio nesta relação – mas olhando bem não há relação! 

Para refletir 
Na próxima aula você vai ver que todos os organismos na natureza estão 

conectados em maior ou menor grau, direta ou indiretamente. Então 

discuta com seus colegas, tem como haver alguma relação específica que 

seja “neutra”? 

b) Amensalismo: Neste tipo de relação a simples presença de uma espécie 

pode inibir o crescimento ou o desenvolvimento de outra, mas a espécie que 

inibe o desenvolvimento da outra não ganha nada com isto. Esta interação 

ocorre, por exemplo, quando as folhas que caem de uma árvore contém 

alguma substância (enzima) que impede o desenvolvimento de outra planta 

ou animal, que não trariam nenhum problema para a árvore. Esta relação 

é interespecífica. Um exemplo é a árvore da espécie Pinus, pois apresentam 

folhas que quando caem no chão, acidificam o solo impedindo o desenvol-

vimento de qualquer outra espécie vegetal.

c) Comensalismo: O comensalismo é facilmente identificável na natureza. 

Qualquer espécie que obtenha vantagens com a presença da outra, mas sem 

dar “nada em troca’ é uma espécie comensal. Em síntese a espécie comensal 

se beneficia da interação enquanto a outra não tem vantagem ou prejuízo. 

Por exemplo, os pássaros que comem o descarte da pesca de arrasto se 

beneficiam muito com fartura de alimento disponibilizado, mas o pescador 

Biologia e Ecologia dos Organismos Aquáticose-Tec Brasil 42



e-Tec Brasil43Aula 4 - Relações intra e interespecíficas   

não tem ganho ou prejuízo com a presença dos pássaros. Outro exemplo é 

quando um tubarão come uma presa e os restos (fragmentos de carne) que 

se soltam são aproveitados pelas rêmoras (peixes-piloto que acompanham 

os tubarões). As rêmoras tem benefícios com os restos de alimentos e isto 

não faz a mínima diferença para os tubarões. Esta relação é interespecífica.

Para refletir
Quais outras relações comensais você conhece?

d) Cooperação: Esta é uma relação interespecífica muito interessante, pois 

proporciona vantagens a ambas as espécies, mas não obriga a estas espécies 

viverem juntas (não é obrigatória, pois as espécies são independentes). Ela 

ocorre com a cooperação de trabalho ou de comportamento de diferentes 

espécies. Por exemplo, quando várias aves fazem ninhos coletivamente elas 

aumentam as chances de sobrevivência pela diminuição da chance de serem 

predadas e porque podem criar um micro-clima local. Assim, todas ganham, 

mas poderiam fazer os ninhos separadamente. Outro exemplo muito inte-

ressante ocorre com estratégias de caça coletiva entre mamíferos. Quando é 

colocado um cerco de pesca e os golfinhos empurram um cardume para as 

regiões mais rasas, há uma interação cooperativa entre o humano e o golfi-

nho, pois quem armou o cerco aumentas as chances de captura, assim como 

os golfinhos ganham facilidade de captura exercida pelo cerco.

e) Mutualismo: O mutualismo é uma relação interespecífica muito pare-

cida com a cooperação, onde ambos ganham, mas tem uma associação 

mais próxima. Há laços evolutivos mais fortes e que muitas vezes, além do 

comportamento, envolvem adaptações bioquímicas e fisiológicas mais com-

plexas. Entretanto, ainda assim, os organismo que vivem em mutualismo 

tem vidas independentes. Ou seja, não precisam viver juntos, mas tem uma 

Figura 4.1 - Cooperação
Fonte: http://www.papeldeparede.etc.br/



enorme vantagem se estiverem juntos. É o que ocorre com as espécies de 

peixe-palhaço (o mesmo do filme Procurando Nemo), que vive junto as anê-

monas. Os peixes desenvolveram resistência as toxinas das anêmonas e se 

utilizam delas para se abrigar. Em contrapartida, os peixes comem pequenos 

crustáceos predadores das anêmonas. Assim ambos se beneficiam em pre-

sença do outro.

Figura 4.2 – Mutualismo
Fonte: http://biologia.blogger.com.br

Assista ao filme “Procurando 
Nemo”, que contém logo no 

início um exemplo claro de uma 
relação de mutualismo do peixe-

palhaço.

f) Simbiose: É uma ralação interespecífica semelhante a cooperação e ao 

mutualismo, mas os parceiros possuem associação obrigatória e indissolúvel. 

Existem adaptações evolutivas que aumentam as chances de sobrevivência, 

alimentação, crescimento e reprodução, mas que criam vínculos bioquími-

cos e fisiológicos indissolúveis. É o que ocorre, por exemplo, com os liquens 

(barbas de bode penduradas nos galhos de árvores, estruturas folhosas nos 

trocos de árvores, manchas parecidas com limo na superfície de rochas). Os 

liquens se parecem com plantas, mas na verdade é uma associação simbióti-

ca entre um fungo e uma alga. O fungo dá abrigo e evita a dessecação, ou 

seja, o ressecamento da alga e esta gera carboidratos a partir da fotossínte-

se. O fungo não consegue viver sem a alga e a alga não viver sem o fungo. 

Esta é uma relação de simbiose. Outro exemplo são as micorrizas, que são 

extensões da raiz de uma árvore pelas hifas de um fungo. As hifas aumen-

tam a captação de água nas raízes e a árvore disponibiliza carboidratos para 

os fungos. No mar e nos rios há centenas de associações simbióticas.

g) Parasistismo: Na relação de parasitismo, o parasita consome parte (san-

gue, seiva, pele, folhas, etc.) do hospedeiro aos poucos. Nesta relação inte-

respecífica uma espécie ganha e outra perde. Os parasitas utilizam outros 

organismos como habitat. Geralmente eles não matam suas presas (espe-

cialmente em curto prazo), pois se o fizerem também morrem (extinção do 

Simbiose: Relação 
interespecífica mutuamente 
vantajosa e obrigatória para 

a sobrevivência, na qual, dois 
ou mais organismos diferentes 

são beneficiados por esta 
associação.
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hospedeiro → perda do hábitat → extinção do parasita). Eles atacam um ou 

muito poucos itens de presas no curso de suas vidas. Os parasitas podem ser:

Ficam na superfície do corpo do hospedeiro. Possuem 
vantagens de se dispersarem e colonizarem mais fa-
cilmente (como ocorre com os piolhos ou as pulgas), 
mas possuem desvantagens em estarem mais expos-
tos à seca, calor e frio, possuírem um menor contato 
intimo com o hospedeiro e estarem mais sujeitos os 
predadores e outros parasitas.

Ficam no interior do corpo do hospedeiro, 
podendo ser, por exemplo, os músculos, o sangue, 
o intestino. Os endoparasitas são mais especializa-
dos e obtém vantagens na extração mais eficiente 
de recursos, maior proteção contra agentes ex-
ternos e maior isolamento, mas tem a dispersão 
dificultada, pois normalmente precisam de vetores 
(outros organismos que ajudam na dispersão). É 
o que ocorre, por exemplo, com a Tenia solium 
(doença conhecida como teníase), que parasita o 
nosso intestino.

Ectoparasitas Endoparasitas

Figura 4.3 - Carrapato
Fonte: http://www.google.com.br/images

Figura 4.4 – Parasita
Fonte: http://www.oocities.com

Mais da metade das espécies do mundo vive dentro ou sobre outros orga-

nismos. Quase todas as espécies de árvores, arbustos e herbáceas sustentam 

uma comunidade de pequenos parasitos (ácaros, larvas de insetos, fungos 

e bactérias). No mar isto é freqüente. Por exemplo, há parasitas que con-

somem o sangue nas brânquias ou no intestino dos peixes. Quanto mais 

íntima for a associação com um hospedeiro particular maior a restrição a 

esse “habitat”. 

Quando o parasita mata o hospedeiro (quando o hospedeiro é utilizado ape-

nas para uma fase da vida do parasita) ele é chamado de parasitóide. Este 

caso é menos freqüente, mas é facilmente visualizado em moscas e vespas 

cujas larvas consomem o interior de larvas de insetos hospedeiros.

Figura 4.5 – Parasita 1
Fonte: http://danianderson.blogspot.com



h) Competição: Esta é uma interação ente indivíduos, competindo por re-

cursos limitados, levando a uma redução na sobrevivência, crescimento e/ou 

reprodução de pelo menos um dos indivíduos envolvidos na interação. Estes 

recursos podem ser alimento (presas, néctar, etc.), espaço (local de nidifica-

ção, tocas, superfície de um costão rochoso, etc.), luz (acesso a luz para a 

fotossíntese), parceiros reprodutivos, água ou qualquer outro item que seja 

essencial ao desenvolvimento ontogenético e que estão em quantidade 

limitada no ecossistema.

A competição pode ser intraespecífica ou interespecífica:

Ontogenético: Todo o 
desenvolvimento do organismo, 
desde a fecundação do ovócito 

até a fase reprodutiva.

Competição Intraespecífica

• Ocorre entre membros de uma mesma espécie, 
de uma dada população;
• Ocorre quando o recurso é limitado;
• Competição intraespecífica é densidade-depen-
dente, ou seja, quanto mais indivíduos maior o 
efeito da competição.

• Afeta a fecundidade (associada à procriação) 
e a sobrevivência dos indivíduos. O efeito é um 
decréscimo na contribuição dos indivíduos para as 
gerações futuras gerando seleção natural;
• Interação recíproca: efeitos negativos em ambos 
os indivíduos da espécie;
• Manutenção de hierarquia social;
• Quando a competição é por espaço ou alimento, 
há diminuição nas chances de sobrevivência, pois 
acarreta em uma redução na taxa de crescimento 
das populações (menos fêmeas grávidas, menos 
fecundidade, menos expectativa de vida, menos 
taxas de crescimento corpóreo, maior idade de 
maturação sexual...).
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Competição Interespecífica

• Ocorre entre membros de espécies diferentes, 
no mesmo ecossistema;
• Ocorre com mais freqüência entre espécies 
próximas pertencentes ao mesmo nível trófico, 
mas pode ocorrer entre grupos distantes;
• Está diretamente relacionada à sobreposição 
dos nichos ecológicos.

• Interação não recíproca: efeitos negativos 
concentram-se em uma das espécies;
• Potencializa a especiação (surgimento de nova 
espécie) ou a extinção de uma das espécies: “se 
2 espécies coexistem (existem no mesmo local ao 
mesmo tempo) em um ambiente estável então 
elas o fazem devido à diferenciação de nichos. Se 
não há diferenciação, a espécie competitivamente 
superior possui maiores chances de eliminar a 
outra.”

Quadro 4.3 - Características 

Modelo geral da competição: Quanto maior for a sobreposição de nichos, 

ou seja, quanto mais animais ocuparem o mesmo nicho no mesmo local, 

maior será a disputa por recursos. Na mesma espécie (competição intraespe-

cífica) a sobreposição de nichos é total, acarretando em perdas mútuas na 

população. Em espécies diferentes, pode levar a especiação ou a perdas de 

uma das espécies, culminando na extinção de uma população.

Fonte: Elaborado pelo autor Cláudio Natividade
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Figura 4.6 – Nichos
Fonte: Elaborado pelo autor Claudio Natividade

Figura 4.7 – Predação
Fonte: http://olharesinsolitos.com/

i) Predação: Ocorre quando os organismos obtêm seus recursos pelo consu-

mo de outros organismos vivos. 

Em sentido mais amplo o predador é aquele que mata e consome todo ou 

parte de uma presa. 

Atividade de aprendizagem 
1) Quais são os tipos e conseqüências das relações específicas existentes?



2) Marque a alternativa verdadeira: 

(  ) a predação trás benefícios a ambas as espécies envolvidas;

(  ) a competição intraespecífica ajuda as populações crescerem;

(  ) a simbiose garante vantagens a ambas espécies e exige uma associação 

obrigatória entre os organismos; 

(  ) o amensalismo é a relação de cooperação entre os parlamentares.

Resumo
Nesta aula vimos que tipos de interações que ocorrem entre os seres vivos. 

Estas interações podem ser entre a mesma espécie (relações  intraespecífi-

cas) ou entre espécies diferentes (relações interespecíficas) e podem trazer 

benéficos ou prejuízos aos indivíduos. A síntese destas relações está descrita 

na tabela abaixo:

Interações Espécie A Espécie B

Benefícios ou perdas 
(0=neutro; + = ganho e - = perda)

Neutralismo

Amensalismo

Comensalismo

Cooperação

Mutualismo

Parasitismo

Predação

Competição

Tabela 4.1 - Tabela resumindo as relações específicas

0

-

+

+

+

+

+

-

0

0

0

+

+

-

-

-

Fonte: Elaborado pelo autor Claudio Natividade
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 Aula 5 -  Cadeias e teias alimentares (ou tróficas)

Em ecologia é fácil de entender as coisas a partir do significado 

das palavras. Na aula veremos termos novos. Para ajudar na com-

preensão haverá exemplos em notas de rodapé que indicam o sig-

nificado das palavras. O principal objetivo desta aula é mostrar de 

maneira básica a transferência de energia entre os organismos. 

Você já pensou de onde vem à energia para trabalhar, movimentar-

-se, pensar, dormir e reproduzir-se? Ela vem dos animais e vegetais 

que você come. De onde vem esta energia inicialmente e como ela 

se transmite em diferentes organismos? Ao final desta aula você 

entenderá como os vegetais permitem que a energia vinda do sol 

seja transmitida entre todos os organismos vivos.

5.1 Diferença entre seres autotróficos e he-
terotróficos
Seres que transformam substâncias minerais ou inorgânicas (como água, 

CO2, NH4) em moléculas orgânicas são denominados autotróficos (ex.: 

plantas) e são responsáveis pela produção de toda a matéria orgânica con-

sumida pelos seres heterotróficos (ex.: animais). 

5.2 Diferença entre produtores e consumi-
dores 
Dentro de uma cadeia alimentar os seres autotróficos são denominados 

produtores e os seres heterotróficos consumidores. Dentre os heterotróficos 

podemos ainda distinguir os consumidores primários (herbívoros) e os secun-

dários, terciários e quaternários (carnívoros), dependendo do nível trófico.

Autotróficos: Auto (por si 
mesmo) + trófico (alimento) = 
produz seu próprio alimento.

Heterotróficos: Hetero 
(diferente) + trófico (alimento) 
= adquire o alimento de outra 
fonte.

Figura 5.1 – Cadeia alimentar
Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br 

Exemplo de produtores (plantas - 

autotrófica), consumidores primários 

(capivara – heterotrófico herbívoro) 

e consumidores secundários (onça – 

heterotrófico carnívoro).



5.3 Cadeias alimentares
O termo cadeia alimentar refere-se a uma seqüência linear de eventos. É 

como um dominó em pé e enfileirado: cada peça derruba a seguinte e assim 

por diante – a ligação é feita por apenas um elo.

Figura 5.3 – Cadeia alimentar terrestre
Fonte: http://www.saudeanimal.com.br

Figura 5.4 – Cadeia alimentar aquática 
 Fonte: http://crv.educacao.mg.gov.br

5.3.1 Exemplos de cadeias alimentares

Cadeia alimentar terrestre: milho (produtor); gafanhoto (consumidor 

primário herbívoro); sapo (consumidor secundário carnívoro); cobra (consu-

midor terciário carnívoro); coruja (consumidor quaternário carnívoro).

Cadeia alimentar aquática: plantas de fundo (produtor); caramujos (con-

sumidor primário herbívoro); lambaris (consumidor secundário carnívoro); 

peixes maiores (consumidor terciário carnívoro); ave (consumidor quaterná-

rio carnívoro). 
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5.4 Teias alimentares
O termo teia alimentar refere-se às diferentes interações alimentares entre 

os seres de uma comunidade – as ligações são feitas por mais de um elo, de 

forma não-linear.

Em uma comunidade, o conjunto de cadeias alimentares interligadas forma 

uma teia alimentar, que se completa com os decompositores (fungos e bac-

térias) quebrando e oxidando matéria orgânica para obter energia e devol-

vendo ao ambiente sais minerais que serão reaproveitados pelos vegetais.

5.5 Exemplos de teias alimentares
Teias alimentares de ecossistemas terrestres e aquáticos. Repare que em to-

dos os exemplos, um organismo, independendo do nível trófico, pode ter 

mais de uma fonte de recursos/alimentos.

Figura 5.6 - Teia alimentar terrestre
Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br

Figura 5.7 - Teia alimentar terrestre 
envolvendo ambientes aquáticos
Fonte: http://www.maristas.org.br



Figura 5.8 - Teia alimentar terrestre envolvendo ambientes aquáticos
Fonte: http://probiokelinton.wordpress.com/

5.6 Desequilíbrio nas cadeias alimentares
As relações predador-presa, competidor-competidor, parasita-hospedeiro 

são apenas parte de uma cadeia longa e complexa e nestes sistemas os efei-

tos podem ser diretos ou indiretos. Os efeitos indiretos podem, em alguns 

casos, serem maiores que os diretos. Este princípio deve ser considerado 

quando há qualquer tipo de interação nas cadeias e teias alimentares.

Por exemplo: quando há retirada/extinção de um predador (pescador) da 

espécie “A”(garoupa), regulada por este predador, provavelmente a popu-

lação da espécie “A” irá crescer e, se ela for competitivamente superior a 

outra espécie “B” (robalo), irá causar um declínio na espécie “B”.

Figura 5.9 – Fluxograma
Fonte: Elaborado pelo autor Cláudio Dybas da Natividade
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5.7 Controle ou intervenção nas cadeias 
tróficas
Quando pensamos o que a interferência intencional causa nas teias ou ca-

deias alimentares, devemos nos perguntar o que acontece quando desesta-

bilizamos a base (p. ex.: os produtores ou os consumidores primários) ou o 

que acontece quando desestabilizamos o topo (predadores de topo). Este 

tipo de intervenção é freqüente, por exemplo, na pesca, pois a retirada de 

organismos pode ser em todos os níveis da teia trófica. Nos caceios com 

malha 16 há retirada dos predadores de topo, que permite o aumento das 

presas e desestabilização nas relações de competição. Nos arrastos, além da 

fauna acompanhante, são retirados os consumidores primários e secundá-

rios, que diminuem as populações dos predadores de topo. Estas relações 

são muito complexas e as conseqüências são bastante concretas, pois dia-

riamente percebe-se a diminuição dos estoques pesqueiros em vários níveis 

tróficos.

Quando a interferência é nos níveis tróficos superiores, diz-se que é de cima 

para baixo, o que acarreta alterações na densidade das presas. Já se a inter-

ferência for aos níveis tróficos inferiores, há um controle de baixo para cima, 

que produz oscilações nas populações de predadores.

5.8 Estabilidade de Comunidades
Existem algumas características básicas das comunidades, que se relacionam 

a sua capacidade de resistir ou não às oscilações (variações) na densidade 

das populações ou voltarem a o estado original, antes da interferência:

•	 Comunidade resiliente: retorna rapidamente a estado semelhante à es-

trutura original;

•	 Comunidade resistente: frente ao distúrbio sofre pequenas mudanças 

em sua estrutura.

•	 Estabilidade frágil: essencialmente inalterada frente a distúrbio pequeno 

e altera completamente quando distúrbio é maior;

•	 Estabilidade forte: quando permanece aproximadamente a mesma mes-

mo diante de distúrbio maior.

Assim, podemos esperar:

•	 Comunidade frágil e complexa em ambiente previsível e estável;



•	 Comunidade forte e simples em ambientes imprevisíveis e variáveis;

•	 Efeitos mais profundos em comunidades mais complexas e frágeis (não 

habituadas a perturbações) do que em comunidades simples e resisten-

tes de ambientes variáveis (submetidas a perturbações repetidas).

Resumo
Nesta aula vimos que os seres autotróficos são aqueles que produzem seu ali-

mento, enquanto que os heterotróficos adquirem o alimento de outra fonte. 

Esta diferença é o que os separa também entre produtores e consumidores. 

Em conjunto os produtores e os consumidores formam cadeias alimentares, 

que são seqüenciais, pois possuem somente um elo entre cada organismo. 

Já as teias alimentares, têm mais de um elo entre os organismos, como se 

fossem formadas por várias cadeias. Estas conexões e a função (produtor 

ou consumidor) de cada espécie criam níveis de consumo, chamados níveis 

tróficos. Toda a teia alimentar pode sofrer alterações se uma espécie da base 

ou do topo foi retirada. Estas alterações variarão de acordo com a conectivi-

dade, ou seja, com a extensão das conexões entre as espécies, e que poderá 

deixar a comunidade mais ou menos estável frente a uma perturbação.

 

Com ajuda do seu tutor 
presencial leia o seguinte artigo 

e discuta como a pesca está 
interferindo nas teias alimentares 

nos oceanos: 

“Contando os últimos peixes” 
por Daniel Pauly e Reg Watson 

disponível em: http://www2.
uol.com.br/sciam/reportagens/
contando_os_ultimos_peixes_

imprimir.html
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 Aula 6 - Sucessão ecológica

Nessa aula iremos tratar de um importante conceito ecológico, co-

nhecido como sucessão ecológica. A sucessão ecológica é todo 

o conjunto de mudanças que uma comunidade passa até atingir 

seu estado máximo de desenvolvimento. Ao concluirmos esta aula 

esperamos que você perceba e saiba identificar as várias formas 

de desenvolvimento em que o ambiente natural  a sua volta se 

encontra. 

6.1 Sucessão Ecológica
A sucessão ecológica pode ser definida como um gradual processo, nas 

quais as comunidade vão se alterando até se estabelecer um equilíbrio. As 

fases distintas da sucessão ecológica são: comunidade pioneira, comunidade 

intermediária e comunidade clímax. 

Figura 6.1 – Ecologia
Fonte: http://ecologiaciclosdamateria.blogspot.com

colonizadoras

pioneiras

secundárias

clímax

clímax dinâmico

Uma característica preponderante para o estabelecimento das sucessões é 

a condição abiótica favorável dos ambientes. Contudo, existem regiões da 

litosfera (crosta terrestre) que a princípio são inóspitos ao surgimento, de-

senvolvimento e manutenção de organismos vivos, por exemplo, superfícies 

recentes de rochas vulcânicas ou a extensão de dunas nos desertos. 

   

Inóspito: Local sem condições 
adequadas a manutenção da 
vida ou que apresentam riscos 
a vida.



Figura 6.2 - Rochas vulcânicas
Fonte: http://raqelpeixoto17.blogspot.com                   

Figura 6.4 - Algas cianofíceas                                           
Fonte: http://7balgas.wordpress.com                                 

Figura 6.3 – Dunas
Fonte: http://downloads.open4group.com

Figura 6.5 - Musgos
Fonte: http://fictamors.blogspot.com/

A Litosfera ou Crosta Terrestre é a camada mais externa sólida do planeta. 

Ela é subdividida em crosta oceânica e crosta continental e formada por 

rochas.

Porém, algumas espécies são capazes de habitar determinados locais por 

mais drásticas intempéries, sendo denominados de espécies pioneiras, com 

destaque a muitas variedades de cianofíceas, liquens (associação de algas e 

fungos), os musgos (briófitas) e as gramíneas (capim). 

   

Numa sucessão, temos inicialmente a colonização do substrato por comu-

nidades pioneiras (primeiros seres vivos a ocuparem um substrato), seguido 

por comunidades intermediárias que apresentam um nível maior de diversi-

ficação e, finalmente a comunidade clímax.

Inicialmente, temos um predomínio de seres autótrofos e espécies de pe-

queno porte e de fácil dispersão. Ao atingir o clímax, já temos uma presença 

de seres autótrofos e heterótrofos, com predomínio de espécies mais com-

plexas e exigentes.

Autótrofos: Organismo que a 
partir de compostos inorgânicos, 

fabrica seu próprio alimento, 
mediante de fotossíntese ou 

quimiossíntese. Os organismos 
autótrofos são os produtores nas 

teias tróficas.

Heterótrofos: Adj. 
Heterotrófico; Adj. Heterotrofia. 

Organismos que obtém o 
alimento a partir de outros 
organismos. Os organismos 

heterótrofos são os 
consumidores nas teias tróficas.
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Como exemplo de uma sucessão primária, podemos supor a formação de 

uma ilha vulcânica. Inicialmente esta ilha será formada apenas por rochas, 

não apresentando condições para a instalação de um ecossistema maduro. 

Entretanto, com o passar do tempo, será possível identificar o estabeleci-

mento de seres vivos pioneiros, geralmente autótrofos, como os líquens, que 

necessitam de poucos recursos do meio ambiente, e modificarão a superfície 

das rochas (auxiliando na formação e espessamento do solo), permitindo a 

chegada de outros seres vivos, primeiro vegetais de maior porte, e pequenos 

animais.

Cada comunidade estabelecida neste ambiente modificará as condições fí-

sicas, e será modificado ou substituído sucessivamente, até a formação da 

comunidade clímax, um ecossistema completo.

Um exemplo hipotético de uma sucessão ecológica:

Figura 6.6 – Sucessão ecológico
Fonte: http://sovestibular.blogspot.com

Aula 6 - Sucessão ecológica



6.1.1 Existem quatro tipos de sucessões:
•	 Primárias, quando a evolução se dá a partir da rocha nua ou solo des-

provido de organismos,

•	 Secundárias, quando estas se dão após um desastre ambiental, como, 

por exemplo, um desabamento, derramamento de lava, uma inundação 

ou por ação antrópica, a partir de uma comunidade antiga.

•	 Autotróficas, quando um ambiente, oferecendo componentes abióti-

cos necessários; sais minerais e água, sedia o desenvolvimento de comu-

nidades autotróficas.

•	 Heterotróficas, quando um ambiente, oferecendo componentes bióti-

cos necessários e matéria orgânica, sedia o desenvolvimento de comuni-

dades heterotróficas.

6.1.2 Há três fases numa sucessão:
•	 comunidade pioneira ou ecese

•	 comunidades intermediarias ou seres

•	 comunidade clímax.

Comunidade pioneira: Em um terreno abandonado, a remoção da cober-

tura vegetal, expõe o solo a ação da erosão, vento, sol/chuva tornando-o 

cada vez mais estéril. Porém na natureza existem organismos menos exigen-

tes (cianobactérias e liquens), esses são talvez os primeiros organismos a se 

estabelecerem em uma área como essa descrita é também um exemplo de 

comunidade pioneira. As condições ambientais adversas são um fator deter-

minante para esse tipo de comunidade apresentar uma baixa variedade de 

espécies.

Comunidade intermediária: Após o desenvolvimento da comunidade pio-

neira, o ambiente vai se transformado favoravelmente ao desenvolvimento 

de outros organismos. A cobertura vegetal uma vez estabelecida protege o 

solo tornando-o mais fértil. Considerando nosso exemplo já citado anterior-

mente após o estabelecimento das gramíneas no solo, surgem ervas diversas 

que aos poucos serão substituídas por uma vegetação provavelmente arbus-

tiva.

Comunidade clímax: A comunidade arbustiva gradualmente será substituída 
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por uma vegetação arbórea (mais estável). A medida que a comunidade 

vegetal vai se alterando, a comunidade animal também se altera, por 

exemplo, passando a abrigar pássaros nas árvores. Assim é consolidada a 

última comunidade que é mais estável, a partir de uma forte interação entre 

os animais e vegetais.

 

Para cada ambiente há um tipo de comunidade clímax possível. O clímax de 

uma sucessão que leva ao aparecimento de um deserto é diferente do clímax 

que origina uma floresta. Mas é considerado clímax porque é o desenvolvi-

mento máximo que as condições físicas daquela região permitem. As espé-

cies de cada etapa podem ser diferentes, ou podem conviver em estratos 

diferentes na comunidade clímax.

Principais tendências no decorrer das sucessões

ECESE CLíMAx

Aumento da 

Biodiversidade

Aumento da 

Biomassa

Aumento da 

complexidade das 

Teias Alimentares

Figura 6.7 – Sucessões
Fonte: Elaborado pelo autor Claudio Natividade



ATRIBUTOS DO
ECOSSISTEMA

CONDIÇÕES
AMBIENTAIS

EM DESENVOLVIMENTO

POPULAÇÕES

ESTRUTURA DA COMUNIDADE

ESTRUTURA DA COMUNIDADE

NUTRIENTES

POSSIBILIDADE DE ExPLORAÇÃO PELO HOMEM

MADURO

variável e imprevisível

Mecanismos de determinação
de tamanho populacional

Tamanho do indivíduo

Ciclo de vida

Flutuações

Produção

Crescimento

Estratificação
(heterogeneidade espacial)

Diversidade de espécies (riqueza)

Cadeia alimentar

Ciclo de minerais

Produção potencial

Capacidade de resistir
à exploração

Nutrientes inorgânicos

Papel dos detritos na
regeneração de nutrientes

Troca de nutrientes entre
organismos e ambiente

Diversidade bioquímica

Matéria orgânica total

Diversidade de espécies
(equitatividade)

abióticos, independentes
de densidade

pequeno

curto/simples

+ pronunciadas

quantidade

rápido, alta mortalidade

pouca

baixa

linear (simples)

aberto

alta

grande

extrabióticos

não importante

rápida

baixa

pouca

baixa

bióticos, dependentes
de densidade

grande

longo/complexo

- pronunciadas

qualidade

lento, maior capacidade de
sobrevivência competitiva

muita

alta

em rede (complexa)

fechado

baixa

pequena

intrabióticos

importante

lenta

alta

muita

alta

constante ou previsivelmente 
variável

Tabela 6.1 – Atributos do Ecossistema 
Fonte: Elaborado pelo autor Claudio Natividade
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Atividade de aprendizagem
1) Questione com seus colegas as principais atividades antrópicas que tem 

provocado sucessões destrutivas, ou seja, ações que provocam a destruição 

do biótopo sem que este atinja o clímax. 

Aula 6 - Sucessão ecológica

Biótopo: ambiente ocupado 
pelos seres vivos.

2. Ligue as palavras corretas de acordo com o texto:

a) Substituição progressiva de uma co-

munidade por outra, em um determi-

nado local.

b) Termo utilizado em ecologia referen-

te à interferência humana.

c) Ápice de uma sucessão ecológica.

d) Espécie vegetal que inicia a ocupação 

de uma área degradada.

e) Vegetação típica do litoral brasilei-

ro, com predomínio de Gramíneas 

rasteiras e árbustos de pequeno e 

médio porte.

RESTINGA

PIONEIRA

SUCESSÃO 
ECOLÓGICA

CLíMAx

ATIVIDADE 
ANTRÓPICA

03) Que relação existe entre as atividades autotróficas e heterotróficas nos 

estágios iniciais e climáxicos de uma sucessão?

Climáxicos: autotrófica é igual à heterotrófica.



04) Um grande rochedo nu começa a ser colonizado por seres vivos. Os pri-

meiros organismos a se instalarem são: 

a) gramíneas

b) liquens

c) arbustos

d) briófitas

e) pteridófitas

05) Considere as afirmativas:

6. Sucessão ecológica é o nome que se dá ao processo de transformações 

graduais na constituição das comunidades de organismos.

7. Quando se atinge um estágio de estabilidade em uma sucessão, a comu-

nidade correspondente é a comunidade clímax.

8. Numa sucessão ecológica, a diversidade de espécies aumenta inicialmen-

te, atingindo o ponto mais alto no clímax estabilizando-se então.

9. Numa sucessão ecológica ocorre aumento de biomassa.

Assinale:

a) se todas as afirmativas estiverem incorretas;

b) se todas as afirmativas estiverem corretas;

c) se somente as afirmativas 1 e 4 estiverem corretas;

d) se somente as afirmativas 1 e 4 estiverem incorretas;

e) se somente a afirmativa 4 estiver correta.

Resumo
As sucessões ecológicas representam o conjunto de mudanças ordenadas 

pelas quais passa uma comunidade biológica, desde a colonização até sua 

comunidade clímax.

•	 O primeiro estágio de uma sucessão é caracterizado pela colonização 

por comunidades pioneiras, seguido por uma comunidade intermediária, 

com um nível maior de diversificação e, finalmente por uma comunidade 

clímax, quando a comunidade atinge seu grau máximo de desenvolvi-

mento e equilíbrio.
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 Aula 7 -  Formação, estrutura e dimensões  
 da Terra 

Nesta aula você conhecerá mais sobre o nosso planeta Terra e sa-

berá como a vida surgiu. Ao concluirmos esta aula, esperamos que 

você entenda como a Terra foi formada, quais são suas estruturas 

internas e o que propiciou o surgimento da vida.

7.1 Planeta Terra
A Terra é formada pelo mesmo material que compõe os demais corpos do 

sistema solar e tudo mais que faz parte do universo conhecido. Assim, a 

origem da Terra está ligada diretamente à formação do sol, das demais es-

trelas e planetas a partir de nuvens de gás e poeira. Para entendermos como 

e porque a Terra possui as características atuais, é preciso mostrar como ela 

se formou.

Há aproximadamente 15 bilhões de anos atrás, um ponto reunindo toda a 

matéria do universo, onde matéria e energia seriam indistinguíveis, houve 

uma explosão em um evento único e original, que os físicos denominam de 

grande explosão, ou big-bang. 

Saiba mais
Você sabia que a teoria mais aceita para o surgimento do universo é a do 

big bang?

Por meio do conhecimento existente sobre matéria e energia, radiações, par-

tículas elementares, fazendo-se uso da física teórica, incluindo modelagens 

e simulações, os pesquisadores reconstituíram as etapas sucessivas ao big-

-bang.

De maneira geral, após o surgimento do universo, que teve como conse-

qüência o aparecimento do tempo, espaço e energia, e da separação das 

forças gravitacionais, eletromagnética, forças nucleares e de uma fase in-

flacionária (fase de expansão extremamente rápida), o universo começou 

a resfriar e desacelerar. Esta condição permitiu o aparecimento da matéria. 

O esfriamento generalizado, abaixo de alguns milhões de graus, permitiu 

que a matéria viesse a se confinar em imensas nuvens de gás (chamadas de 

nebulosas: H+ + He). Estas nuvens, pela ação da gravidade, entraram em 

colapso e formaram as primeiras estrelas. O conjunto de estrelas forma as 

galáxias (Figura 1).



Figura 7.1- Galáxias do universo
Fonte: http://wapedia.mobi/pt/Universo

Mas o que é a gravidade?
A gravidade é a força de atração mútua que os corpos materiais exercem uns 

sobre os outros. Classicamente, é descrita pela lei de Newton da gravitação 

universal. Foi descoberta primeiramente pelo físico inglês Isaac Newton (Fi-

gura 7.2) e desenvolvida e estudada ao longo dos anos.

Do ponto de vista prático, a atração gravitacional da Terra confere massa aos 

objetos e faz com que caiam ao chão quando são soltos no ar.

Figura 7.2 – Isaac Newton
Fonte: http://pt.wikipedia.org

A Via Láctea, que é uma galáxia onde se encontra o sistema solar, tem apro-

ximadamente 8 bilhões de anos e nosso sistema solar 4,6 bilhões. Nosso sol 

é uma estrela de média grandeza. 

Os demais corpos de sistema solar (planetas, satélites, asteróides, cometas, 

poeira e gás) formaram-se ao mesmo tempo que o sol. 
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Segundo os modelos mais aceitos, a origem do sistema solar foi a partir 

de uma nebulosa de gás e poeira cósmica. A nebulosa tinha forma de um 

disco achatado em lenta rotação. O Sol iniciava seus processos internos de 

fusão e a temperatura das imediações reduzia. Pela perda de energia por 

radiação, parte do gás incandescente condensava-se em partículas sólidas, 

iniciando o processo de formação planetária. Na medida em que atingiam 

uma determinada massa, atraiam para si todo o material sólido circundante 

por gravidade, dando origem aos planetas (Figura 7.3).
Fusão: Passagem de uma 
substancia da fase sólida para a 
líquida.

Figura 7.3: Hipótese da formação por nebulosa
Fonte: http://www.astronews.com.br/astronews.com.br

Você sabia que os elementos 
químicos presentes na terra 
são os mesmos em qualquer 
estrutura em todo o universo?

7.2 A formação do planeta terra
Após estes eventos os planetas passaram por um estágio de fusão, condi-

cionado pelo aumento da temperatura em seu interior. Com seu material 

presente em grande parte em estado líquido, cada planeta sofreu diferen-

ciação química e seus elementos agregaram-se de acordo com as afinidades 

químicas, resultando – para a Terra – em um núcleo interno, constituído 

essencialmente de Ferro e Níquel, envolto por um manto essencialmente de 

composição silicática (Figura 7.4).

Figura 7.4: Divisão simplificada das 
camadas da Terra
Fonte: http://pt.wikipedia.org



O contínuo resfriamento deu inicio a formação da crosta terrestre e de uma 

atmosfera bem diferente da que conhecemos hoje em dia. A atmosfera de 

4 bilhões de anos era composta por hidrogênio, amoníaco, vapor de água, 

metano e gás carbônico (uma atmosfera redutora). A contínua erupção de 

vulcões – enormes por todos os lados – ajudou na gaseificação (transforma 

substâncias líquidas ou sólidas em gás) da Terra – as erupções emitiam gases 

que em média continham 83% de vapor de água, 12% de gás carbônico e 

5% de nitrogênio e outros gases. 

7.3 O surgimento da vida
A ausência de oxigênio permitia a penetração de raios ultravioleta, radia-

ção conhecida por causar diversas interferências (mutações) no DNA e RNA. 

Neste ambiente que mais parecia um inferno (Figura 7.5), com tempestades 

elétricas, calor, tufões, etc., os caldos cheios de nutrientes e sais que co-

meçaram a se formar sobre a crosta provavelmente deram origem a vida, a 

partir da formação de coacervados e protobiontes.

Protobiontes: O termo 
Protobionte designa um 

hipotético organismo primitivo 
que, segundo algumas teorias 

de origem da vida, teriam 
surgido a partir da agregação 

de compostos orgânicos, e que 
constituiriam formas de vida 

primitiva, precursoras das células 
dos procariontes.

 

Figura 7.5: Representação da superfície terrestre há 
quatro bilhões de anos
Fonte: http://www.cfa.harvard.edu

Coacervado é um aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por molé-

culas de água, em sua forma mais complexa. Essas moléculas foram envolvi-

das pela água devido ao potencial de ionização presente em alguma de suas 

partes. Acredita-se, portanto, que a origem dos coacervados (e consequen-

temente da vida) tenha se dado no mar.

Admite-se que estes primeiros organismos devem ter sido anaeróbicos (orga-

nismos que não dependem do oxigênio para sobreviverem) e que o resulta-

do de seu metabolismo deve ter sido o oxigênio. Estes organismos passaram 

cerca de 2 bilhões de anos oxigenando a atmosfera terrestre. Este processo, 
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associado às erupções e ao resfriamento da terra, formou a camada de ozô-

nio e permitiu a origem de organismos aeróbicos (oposto de anaeróbicos) e 

eucariontes (com material genético compreendido em um núcleo celular). É 

deste ponto, do pré-cambriano, que os oceanos foram o berço da vida na 

Terra.

7.4 Estruturas da Terra 
A estrutura da Terra é composta basicamente pela crosta, formada por ro-

chas sedimentares, metamórficas e plutônicas, e está associada a pro-

cessos erosivos e metabólicos dos organismos nela presentes.

A crosta pode ser dividida em crosta oceânica (entre 3 e 8 km de espessura 

e densidade de 3g/cm3) e crosta continental (com cerca de 40 km de espes-

sura e densidade de 2,8 g/cm3) (Figura 6). A crosta com um todo “flutua” 

sobre o manto, que é uma camada espessa e mais densa que a crosta, com 

cerca de 2400 km, composto magma. 

Pré-Cambriano está com-
preendido entre o aparecimento 
da Terra até o surgimento de 
uma larga quantidade de fósseis, 
que marca o início do período 
Cambriano da era Paleozóica 
do éon Fanerozóico, há cerca de 
540 milhões de anos.

Rochas metamórficas: São 
o produto da transformação de 
qualquer tipo de rocha levada a 
um ambiente onde as condições 
físicas (pressão, temperatura) 
são muito distintas daquelas 
onde a rocha se formou. Nestes 
ambientes, os minerais podem 
se tornar instáveis e reagir for-
mando outros minerais, estáveis 
nas condições vigentes. Como 
exemplo, cita-se a mármore.

Rochas plutônicas ou 
magmáticas: É um exemplo de 
rocha ígnea, que é resultado da 
consolidação devida ao resfria-
mento do magma derretido ou 
parcialmente derretido. Quando 
a rocha é formada abaixo da 
superfície recebe o nome de 
plutônicas (ou instrusivas), ou 
próximo à superfície, sendo 
rochas extrusivas (vulcânicas).

Rochas sedimentares: São 
compostas por sedimentos car-
regados pela água e pelo vento, 
acumulados em áreas deprimi-
das. Correspondem a 80% da 
área dos continentes e é nelas 
que foi encontrada a maior parte 
do material fóssil. Como exem-
plo, cita-se o xisto e o arenito.

Figura 7.6: Representação da crosta terrestre sobre o manto, com espessuras médias 
no continente e no oceano
Fonte: Decifrando a Terra / TEIXEIRA, TOLEDO, FAIRCHILD e TAIOLI - São Paulo: Oficina de Textos, 2000

O manto recobre o núcleo, que tem cerca de 3700 km e é composto por 

uma liga metálica de Ferro e Níquel. O núcleo pode ser dividido em núcleo 

externo (~2200km) e interno (~1500km) (Figura 7.7). O externo é composto 

de ferro e níquel líquidos e o interno é uma esfera de ferro sólido, que gira 

mais rápido que as outras camadas.

Crosta – entre 3 e 50 km

Manto – cerca 
de 2400 km

Núcleo interno e 
externo – cerca 

de 3700km

Figura 7.7: Representação das principais camadas 
da terra e suas respectivas espessuras
Fonte: http://www.cepa.if.usp.br



A estrutura da terra é estudada através da sísmica, ou seja, pelo comporta-

mento de ondas mecânicas viajando através de sólidos e líquidos. A veloci-

dade das ondas depende da composição do material e da pressão. Quando 

as ondas se movem de um material para o outro ocorrem mudanças de ve-

locidade e de direção. Estas três camadas principais (crosta, manto e núcleo) 

podem ser divididas em outras, dependendo do nível de detalhamento que 

se procura estudar. 

Curiosidade
Dimensões da Terra

•	 6356 km de diâmetro entre os Pólos

•	 6378 km de diâmetro no equador

•	 40.000 km de circunferência média

•	 1% da superfície coberta por água

 – 360.000.000km2 

 – Profundidade média dos oceanos: 3.750 m

 – Hemisfério sul com o dobro de água que o hemisfério norte

•	 Elevação média dos continentes: 850 m

•	 A maior elevação possui 8.850 m (Everest)

•	 A maior depressão são as fossas Marianas (11.030 m)

7.5 Maiores Corpos Aquosos
Oceanos Atlântico, Pacífico e Índico

•	 São definidos por massas de terra adjacentes, massa de água e sistemas 

de correntes.

Mar Antártico
•	 Definido pela feição submarina chamada dorsal Pacífico-Antártica.

Mar Ártico
•	 Cercado por massas de terra
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Figura 7.8 - Planeta Terra ou planeta água?
Fonte: http://maristaconciencias.blogspot.com/

Atividade de aprendizagem
1) Qual a teoria mais aceita para o surgimento do Universo?

2) O que é gravidade? Como esta força influenciou para a formação dos 

corpos celestes?

3) Qual a hipótese mais aceita para o surgimento da vida?

4) Quais são as principais estruturas da Terra? Quais os principais elementos 

destas estruturas?



5) Como é possível estudar o interior do planeta?

Resumo
•	 A teoria mais provável para o surgimento do planeta é o big bang;

•	 A hipótese das nebulosas é a mais aceita para explicar o surgimento das 

galáxias;

•	 Várias foram as alterações físico-química, durante bilhões de anos, que 

possibilitaram o surgimento de vida na Terra.

•	 Coacervados e protobiontes foram as primeiras formas de vida e não 

dependiam do oxigênio para a sobrevivência;

•	 A crosta, o manto e o núcleo são as principais estruturas que compõe o 

planeta.
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Aula 8 - Tectônica de placas e deriva    
 continental

Esta aula tem por objetivo demonstrar como é a dinâmica do pla-

neta Terra e como foi a formação dos mares e dos continentes. Ao 

concluirmos esta aula, esperamos que você saiba como os conti-

nentes se deslocam e quais as conseqüências desta movimentação 

no relevo terrestre. 

8.1 – Dinâmica do planeta Terra
A Terra é um ambiente dinâmico. Se fosse fotografada do espaço a cada 

século, desde a sua formação até hoje, e estas fotos fossem mostradas em 

seqüência, o que veríamos é um planeta azul se contorcendo com os conti-

nentes, hora colidindo, hora se afastando entre si. Atualmente estima-se que 

a crosta terrestre seja fragmentada em cerca de uma dúzia de placas, que 

se movimentam. A constatação da existência de placas tectônicas fortaleceu 

uma teoria chamada de deriva continental proposta pelo cientista Alfred 

Wegener, na qual ele afirmou que há, aproximadamente, 200 milhões de 

anos não existia separação entre os continentes, ou seja, havia uma única 

massa continental, chamada de Pangea e um único oceano, o Pantalassa.

 

Figura 8.1- Ilustração esquemática demonstrando um único continente (Pangea) 
antes da deriva continental. 
Fonte: http://jorgejansen.blogspot.com

Depois de milhões de anos houve uma fragmentação surgindo dois mega-

continentes chamados de Laurásia e Gondwana, e apartir daí os continentes 

foram se movendo e se adequando às configurações atuais.



O ponto crucial para o desenvolvimento da teoria da deriva continental, que 

na sua essência significa movimentação dos continentes, ou ainda, placas 

que se movem, é a constatação de que a Terra não é estática. Então Wege-

ner percebeu que a costa da África possuía contorno que se encaixava na 

costa da América do Sul. 

Outro vestígio que reforça a teoria foi a descoberta de fósseis de animais da 

mesma espécie em continentes diferentes, pois seria impossível que esses 

animais tivessem atravessado o Oceano Atlântico, a única explicação é que 

no passado os dois continentes encontravam-se juntos.

O cientista também explicou satisfatoriamente muitas das grandes feições 
geológicas da Terra, como as grandes cordilheiras de montanhas (ex.: os 

Andes), respondendo a questões do por que há concentrações de terremo-

tos e vulcões em alguns locais do mundo ou por que algumas rochas que 

estiveram no fundo de oceanos hoje estão no topo de grandes cadeias de 

montanhas, como o Himalaia. A tectônica global ou tectônica de placas aju-

da a compreender a história geológica da Terra e indica o que poderá ocorrer 

no futuro (Figura 8.2).

Feições geológicas: limites 
geológicos, tais como o relevo, 

acidentes topográficos e a 
presença de mares e/ou rios; são 

as demarcações da Terra.

Convecção: É um processo 
de transporte de massa 

caracterizado pelo movimento de 
um fluido devido à sua diferença 
de densidade, especialmente por 

meio de calor.

Dorsal meso-oceânica: 
Surgimento de cordilheiras 
submarinas pelo acréscimo 

contínuo de crosta terrestre nas 
bordas de placas tectônicas de 

interação divergente, que se 
estendem longitudinalmente no 
centro do assoalho dos grandes 
oceanos, e cujos picos às vezes 

emergem como ilhas vulcânicas.

Fluxo calorífico: Continua 
troca de energia sob forma de 

calor.

Figura 8.2 - Limites das placas tectônicas representados em branco  
Fonte: http://blogdomen.blogspot.com

Curiosidade 
As forças que movimentam as placas foram propostas em 1960 por Harry 

Hess, pela hipótese da expansão dos assoalhos oceânicos, e relacionam-se 

com as correntes de convecção no interior da Terra. Tais processos seriam 

originados pelo alto fluxo calorífico emanado na dorsal meso-oceânica, 

que provocaria ascensão do material do manto.
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Estes processos em conjunto gerariam uma célula de convecção. De acor-

do com Hess, este material ao atingir a superfície se movimentaria lateral-

mente e o fundo oceânico se afastaria da dorsal. A fenda existente na crista 

da dorsal não continuaria a crescer porque o espaço deixado pelo material 

que saiu para formar a nova crosta oceânica é preenchido por novas lavas, 

que ao solidificarem, formam um novo fundo oceânico. A continuidade des-

te processo produziria, portanto, a expansão do assoalho oceânico. A deriva 

continental e a expansão dos fundos dos oceânicos seriam assim uma con-

seqüência das correntes de convecção (Figura 8.3).

Célula de convecção 
(tectônica de placas): É um 
circuito regular, no interior da 
Terra, de subida de fluido quente 
(magma) e descida de fluido 
mais frio. As correntes mantêm-
se devido à expansão dos fluidos 
mais quentes que, tornando-
se menos densos, provocam 
correntes ascendentes que vão 
substituir em zonas mais superfi-
ciais os fluídos menos quentes. O 
aquecimento e o arrefecimento 
relativos mantêm as correntes de 
convecção no seio do fluido num 
ciclo contínuo.

Figura 8.3 - Representações de células de convecção no manto e sua 
influência sobre as placas tectônicas.
Fonte: Decifrando a Terra / TEIXEIRA, TOLEDO, FAIRCHILD e TAIOLI - São Paulo: Oficina de Textos, 2000.

Saiba mais
Como se dá a Interação entre as Placas Tectônicas?

• Divergente: quando as placas afastam-se uma da outra, com a formação 

de nova crosta. Ocorrem nas chamadas dorsais meso-oceânicas. 

• Convergente: quando as placas tectônicas colidem, com a mais densa 

mergulhando sob a outra, gerando uma zona de intenso magmatismo a 

partir da fusão parcial da crosta que mergulhou. Estas interações podem ser 

de três tipos, com conseqüências diferentes:



oceano-oceano

1 2 3

oceano-continente

Tipos possíveis de interações convergentes

continente-continente

-cinturões tectônicos com alta 
sismicidade

-arcos vulcânicos

-enrugamento ou trincheiras 
submarinas

-vulcões ativos

-compressão da crosta superior

-dobramentos/enrugamentos

-elevações

(Ex.: Himalaias e Platô Tibetano 
– colisão entre a Índia e a Ásia a 
45 milhões de anos e continua)

Figura 8.4 – Interações convergentes
Fonte: http://www.geomarco.com/htm/temas/2.htm

Sismicidade: Grandeza 
que indica a freqüência e a 
intensidade sísmica de uma 

região (abalos sísmicos = 
terremotos)

É na região da crosta oceânica, onde se concentram as mais intensas ati-

vidades geológicas do planeta, como os abalos sísmicos, o vulcanismo, a 

orogênese (formação de cordilheiras) e o rifteamento (formação de mares).

Saiba mais
O que é o Ciclo de Regeneração da Crosta (Ciclo de Wilson)?

As placas tectônicas repetem-se em ciclos. Ciclo de Wilson é o nome dado 

ao processo de criação e destruição de placas tectônicas. Ele demonstra que 

a superfície terrestre é dinâmica e que está em constante modificação. 

Figura 8.5 – Ciclo de Wilson
Fonte: http://www.geomarco.com
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8.2 Formação de mares e do Oceano Atlân-
tico
A formação de mares, chamada de “margens continentais passivas” ou “rif-

teamento” (Figura 8.7), ocorre durante o processo de formação de novas 

bacias oceânicas quando há fragmentação de continentes. Este processo 

deu origem ao Oceano Atlântico. 

PROCESSO DE RIFTEAMENTO

Figura 8.7 - Detalhe do processo de formação dos mares.(a) Encontro divergente das placas americana e africana; 
(b) deslocamento dos continentes, permitindo a entrada da água do mar; (c) afastamento dos continentes americano e 
africano e alargamento do oceano; (d) formação do oceano atlântico.

8.2.1 Para entender melhor todo o proces-
so
A teoria da tectônica de placas, corroborada pelas evidências citadas, de-

monstra que há 200 milhões de anos os continentes eram agregados em um 

único e colossal continente chamado de Pangea (todas as terras). Este super 

- continente era cercado por um gigantesco mar chamado de Pantalassa (to-

dos os mares). A deriva continental e o Ciclo de Wilson levaram a migração 

descrita na figura 5, deixando o planeta com a configuração atual. 

O Oceano Atlântico surgiu aproximadamente há 150 milhões de anos, Perío-

do Cretáceo, quando iniciou a separação continental entre a África e a Amé-

rica do Sul. A deriva continental faz com que os continentes e os oceanos 

sejam diferentes e variem de posicionamento ao longo do tempo geológico 

(Figura 8.8). 



Figura 8.8 - Modelo esquemático da evolução do posicionamento dos continentes
Fonte: Decifrando a Terra / TEIXEIRA, TOLEDO, FAIRCHILD e TAIOLI - São Paulo: Oficina de Textos, 2000.

O continente sul americano 
está se afastando ainda mais 

do continente africano. Alguns 
cientistas estimam que a taxa de 

migração dos continentes varie 
de 1 a 2 cm por ano!
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Atividade de aprendizagem
1) Explique sucintamente como os continentes se movimentam e quais as 

conseqüências na crosta terrestre?

2) Quais fatores observados pelo cientista elucidam que antes da deriva con-

tinental tudo era um mesmo continente? 

3) O que é o ciclo de Wilson? 

4) Descreva como foi a formação do oceânico Atlântico?



Resumo
•	 Alfred Weger evidenciou que há, aproximadamente, 200 milhões de 

anos os continentes eram unidos (Pangea) e o oceano também era único 

(Pantalassa);

•	 A constatação de mesmos fósseis em continente diferentes assim como o 

contorno da áfrica que se encaixava na costa da América do Sul, eviden-

ciaram que tudo antes era um continente único.

•	 Com o fenômeno da deriva continental (movimentação das placas) ini-

ciou a separação dos continentes até chegar ao recorte que se observa 

hoje. Importante destacar que a Terra não é estática, ela está em cons-

tante movimentação.

•	 O processo de surgimento e destruição da crosta é denominado ciclo de 

Wilson.

•	 A formação dos mares ocorre durante um processo de formação de no-

vas bacias oceânicas quando há formação de continente.
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Aula 9 - Zona costeira e plataforma    
 continental do Brasil

O objetivo desta aula é demonstrar a importância da zona costeira 

para a humanidade, bem como mostrar como é o relevo marinho. 

Por último, mostraremos qual a origem dos sedimentos marinhos. 

Ao concluirmos esta aula esperamos que você saiba analisar os 

processos que interferem na formação da zona costeira, definição 

da plataforma continental e como são os processos de transporte 

e formação dos sedimentos marinhos.

9.1 Zona costeira
A zona costeira ou faixa litorânea corresponde à zona de transição entre o 

domínio continental e o domínio marinho. É uma faixa complexa, dinâmica, 

mutável e sujeita a vários processos geológicos. Na realidade, trata-se do 

limite entre o mar, o continente e a atmosfera.

Esse ambiente está suscetível a mudanças relacionadas com a influência do 

mar, que modifica o continente em diferentes escalas de tempo. Algumas 

vezes ocorrem alterações rápidas, na escala de horas, dias e até meses, até 

alterações lentas, de anos décadas e até milênios, em escala geológica. De 

maneira geral, tais mudanças estão relacionadas às variações geológicas do 

nível médio dos mares (nível baixo em eras glaciais e elevado em eras inter-

glaciais) e no posicionamento dos continentes

Como vimos na aula anterior, grande parte das regiões costeiras do mundo 

possui a sua configuração devido a processos decorrentes de fenômenos de 

separação do supercontinente Pangéia, iniciado há cerca de 225 milhões de 

anos. No caso do litoral brasileiro, a sua estrutura foi formada como conse-

quência da separação do continente americano e africano há 150 milhões 

de anos.   

A zona costeira do Brasil se estende por mais de 9.200 km e apresenta 

grande diversidade de ambientes que evoluíram em resposta às variações do 

clima e do nível do mar, suprimento de sedimentos e uma herança geológica 

(geologia antecedente) que data da separação entre a América do Sul e a 

África. 



Atualmente, as regiões costeiras englobam menos de 20% da superfície do 

planeta. Entretanto, contêm mais de 45% da população humana; hospeda 

75% das megalópoles (maior aglomeração urbana) com mais de 10 milhões 

de habitantes e produz cerca de 90% da pesca global. A região costeira se 

constitui em importante zona de produção de alimentos através da agro-

pecuária, pesca e aqüicultura; é foco de desenvolvimento industrial e de 

transporte; fonte significativa de recursos minerais, incluindo petróleo e gás 

natural; principal destino turístico em todos os continentes; e abundante 

reservatório de biodiversidade e ecossistemas, dos quais depende o funcio-

namento do planeta. O desenho esquemático da figura 9.1 tem por objetivo 

demonstrar que a zona costeira é influenciada por inúmeras atividades, que 

vão desde a agricultura, indústrias, mineração até o turismo. Portanto, se 

trata de uma região com alta dinâmica, submetida a diversos impactos am-

bientais nos ecossistemas desta região.

Figura 9.1: Síntese dos processos pelos quais as zonas costeiras estão submetidas. 
FONTE:  Laboratório de Estudos Costeiros – UFBA - http://www.cpgg.ufba.br/lec/ambien.htm

A zona costeira abriga uma variedade de ecossistemas, tais como: mangue-

zais, restingas e praias arenosas. (Figuras 9.2, 9.3 e 9.4)

Figura 9.2 – Manguezal
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Figura 9.3 - Ecossistema de restinga
http://ed.i.uol.com.br/album/ecossistemas_f_007.jpg

Figura 9.4 - Praia arenosa. 
Fonte: http://ipinstitutodepesquisa.blogspot.com
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9.2 Plataforma continental do Brasil e pro-
cessos geológicos de margem 
As plataformas continentais são as extensões submersas dos continentes e 

apresentam pequena declividade que começa na linha da costa e desce rumo 

ao alto mar. No oceano Atlântico, as plataformas são continuas e largas, a 

exemplo do encontrado no litoral brasileiro, aonde a plataforma chega a 200 

km de extensão em média (Figura 9.5). Em média, a plataforma continental 

desce até uma profundidade de 200 metros, atingindo as bacias ocêanicas.

Figura 9.5 - Corte transversal da plataforma 
continental. Fonte: LEPLAC-MARINHA DO BRASIL. 
Fonte: http://www.labec.com.br

Curiosidade
Na foz do rio Amazonas (AM), a plataforma atinge cerca de 330 km de 

extensão, ao passo que em frente à capital baiana, Salvador (BA), atinge 

apenas 8 km.

Você sabia que ao mesmo tempo 
em que esta região é uma das 
mais ricas do ambiente marinho, 
a plataforma continental pode 
sofrer com influência do homem, 
pois 4/10 da população do 
planeta vive dentro de um raio 
de 60 km da área costeira e 2/3 
das cidades com mais de 2,5 
milhões de pessoas estão nesta 
área!!!

Uma mudança acentuada na declividade do relevo marca o limite externo da 

plataforma continental. Esta transição é denominada quebra da plataforma 

e marca a passagem para o talude continental. O talude constitui uma uni-

dade de relevo, também de construção sedimentar, que se inclina acentua-

damente rumo aos fundos oceânicos, até cerca de 3.000m de profundidade. 

O relevo do talude não é homogêneo, ocorrendo quebras de declividade, 

cânions e vales submersos. Os cânions submarinos são vales profundos, ero-

didos sobre a plataforma continental externa e o talude continental, poden-

do chegar até a elevação continental (Figura 9.6).



Figura 9.6 - Representação esquemática da plataforma continental, talude e sopé.  
Fonte: adaptado de Jarbas Bonetti – blog da oceanografia
Fonte: http://www.oceanografia-ufsc.blogger.com.br

Na base dos taludes continentais, pode ser individualizada uma unidade de 

relevo irregular, constituída por seqüências sedimentares diretamente rela-

cionadas aos processos de transporte e deposição de sedimentos que mol-

dam as plataformas e taludes, conhecidas como sopé continental.

O sopé ou elevação continental estende-se entre 3.000 e 5.000 m de 

profundidade e apresenta declividades intermediárias entre talude e pla-

taforma. Esta feição é constituída predominantemente por sedimentos 

de origem continental, muitas vezes associados ao escorregamento ou 

erosões do talude continental. Este grande compartimento fisiográfico 

(plataforma+talude+sopé) é denominado de margem continental e é de 

grande importância para as atividades socioeconômicas, sobretudo nas re-

giões mais rasas, pois se associa ao aporte de nutrientes e matéria orgânica 

provenientes da drenagem continental.

As planícies abissais (ou fossas abissais) são áreas extensas e profundas, de 

relevo relativamente plano, que se estendem da base dos sopés até os rele-

vos íngremes e abruptos das cordilheiras oceânicas, a mais de 5.000 m. Po-

dem ser interrompidos por elevações ligadas às cordilheiras ou a montanhas 

oceânicas que podem formar ilhas. As cordilheiras oceânicas têm origem 

das atividades tectônica e vulcânicas, e estão frequentemente associadas a 

fontes hidrotermais (fonte de calor e nutrientes, com espécies endêmicas).
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Figura 9.7 - Ilustração esquemática do relevo submarino. 
http://n.i.uol.com.br/licaodecasa/ensfundamental/geografia/ilha.jpg

9.3 Drenagem continental e transporte de 
sedimentos
A drenagem continental é um dos principais mecanismos de aporte de sedi-

mentos do continente para o mar. Em termos ecológicos, a alta produtivida-

de nas zonas costeiras é decorrente, dentre outros fatores, desta drenagem. 

Na imagem de satélite do litoral do Paraná é possível observar este fluxo de 

sedimentos sobre a plataforma continental deste estado (Figura 9.8).

Além da drenagem, outros processos físicos, químicos e biológicos são res-

ponsáveis pela entrada de sedimentos no assoalho marinho, tais como a pre-

cipitação química do carbonato de cálcio derivado das conchas e carapaças 

de organismos marinhos.

Figura 9.8 - Imagem de satélite demonstrando a entrada de sedimentos (nuvem cla-
ra) para a plataforma continental do estado do Paraná.
 Fonte: NOERNBERG 2001.



9.4 Origem dos sedimentos
Origem continental (litogênica): O intemperismo é o principal mecanismo da 

origem litogênica dos sedimentos e pode ser de três tipos:

a)Processo físico: alternância de calor e frio, causando dilatação e contra-

ção dos minerais, levando a desestabilização das rochas. Pode ocorrer pela 

ação da água causando abrasão durante a precipitação (chuva), drenagem 

continental / cursos da água (rios), ondas e marés (mares) ou deslocamento 

de geleiras; ou pela ação eólica (vento). A causa é mecânica.

b)Processo biológico: desagregação de liberação de ácidos por fungos e 

vegetais e desagregação mecânica pelas raízes de vegetais ou apêndices de 

fixação de moluscos, crustáceos ou equinodermos. A causa é biológica.

c)Processo químico: dissolução de elementos químicos das rochas pela in-

filtração de água, contendo ou não outros elementos químicos derivados da 

atmosfera (p.ex.: chuva ácida) ou do solo. A causa é química.

Observação: 90% do material erodido é composta por silicatos: (Argilas – 

intemperizadas de outros minerais; Quartzo – resistente e estável; Feldspato 

– mais abundante na crosta); Fragmentos de rocha com cristais.

A figura abaixo sintetiza os principais processos de transporte de continente 

para os oceanos.

Litogênica (sedimentos): 
Sedimentos originados a partir 

da erosão continental pelo 
intemperismo.

Silicatos: numerosos grupos 
de substâncias minerais 

constituídas pela combinação 
da sílica com um ou mais 

óxidos metálicos e água, e que 
constituem fração importante 
das rochas da crosta terrestre.

Figura 9.9 - Desenho esquemático dos processos de transporte de sedi-
mentos para os oceanos. 
Fonte: TEIXEIRA et al. 2000.
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9.5 Origem marinha (autigênicos e biogê-
nicos)
Os sedimentos de origem marinha podem ser classificados em dois tipos: 

autigênicos e biogênicos. 

Autigênicos
As partículas autigênicas são formadas em ambiente marinho, através de 

longos processos que envolvem reações químicas que ocorrem na água, ou 

entre substâncias dissolvidas nessa água e outras depositadas no fundo oce-

ânico. A maior parte destes processos ainda são desconhecidos. No geral, 

destacam-se três tipos de partículas que forma os sedimentos de origem 

autigênicas: Carbonatos, nódulos de manganês e fosforita.

9.6 Carbonatos
Enquanto que, nos oceanos, as águas frias estão subsaturadas em Carbona-

to de Cálcio (CaCO3), as águas quentes estão saturadas (em alguns locais 

estão mesmo sobresaturadas) deste composto, tendo um grande potencial 

para a precipitação química deste elemento.

Contudo, segundo vários autores, esta precipitação dos carbonatos dificil-

mente pode ser considerada como química, pois na maior parte dos casos, o 

principal papel neste processo parece ser desempenhado por algas calcárias 

(que fixam o dióxido de carbono). Assim sendo, esta precipitação é quimico-

-biológica. Um exemplo são os otólitos dos peixes, que são estruturas carbo-

náticas encontradas no ouvido interno dos peixes, responsável pelo equilí-

brio e noção de movimento destes organismos. Com a morte desses peixes, 

estas estruturas são preservadas no fundo do mar (Figura 9.10).

Autigênicos: sedimentos for-
mados a partir de sais da própria 
água do mar.

Biogênicos: sedimentos de ori-
gem biológica. Isto é, formados 
a partir de restos de organismos 
vivos. Por exemplo: conchas, 
carapaças e esqueletos derivados 
da vida marinha e terrestre.

Figura 9.10 - Conjunto de otólitos 
tirados por um microscópio.
Fonte: ALVERINHO DIAS 2004.



9.7 - Nódulos de manganês
Além do manganês, os nódulos são formados por outros minerais, tais como 

níquel, cobalto, ferro e cobre. Descoberto em 1873, era considerado apenas 

uma curiosidade científica. Atualmente, devido a seu grande valor econômi-

co, tornaram-se foco de grande interesse econômico em diversos países, em 

função das altas concentrações de níquel e cobre.

Possuem diâmetro médio de 6 centímetros, podendo atingir até 15 centíme-

tros, crescendo de maneira lenta (1 a 4 milímetros a cada milhão de anos). 

Sua distribuição é mundial, ocorrendo principalmente no oceano Pacífico. 

Na plataforma continental brasileira ainda são pouco conhecidos. Na figura 

9.11 é possível observar um nódulo de manganês cortado.

Figura 9.11- corte transversal de 
um nódulo de manganês.
Fonte: ALVERINHO DIAS 2004.

9.8 - Fosforita
As fosforitas foram descobertas na mesma ocasião dos nódulos de manga-

nês. São pequenos nódulos de forma irregular, formados em águas rasas 

com menos de 500 metros de profundidade onde ocorre alta demanda de 

oxigênio na decomposição da matéria orgânica. Consequentemente, um 

grande suprimento de fosfatos orgânicos é liberado. A taxa de crescimento 

média é de 1 a 10 milímetros a cada mil anos. 

9.9 - Biogênicos
Os sedimentos de origem biogênica são derivados de restos de animais e 

vegetais marinhos. A composição da maior parte destas partículas, ou va-

zas (termo técnico utilizado pelos cientistas) é carbonatada (formada pelo 

gás carbônico), embora em determinadas regiões predomine a composição 

siliciosa. Vazas são definidas como sedimentos de origem pelágica (material 

que não se encontra no fundo dos oceanos) , que contém pelo menos 30% 

de material de origem orgânica. 
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O suprimento de material biogênico é controlado pela fertilidade dos orga-

nismos que produzem esse sedimento. Portanto, direta ou indiretamente, a 

produtividade primária marinha é importante para a formação e definição 

das características das vazas.

O fator controlador mais importante para a ocorrência das vazas é a sua 

preservação. A grande maioria do material biogênico produzido nas águas 

superficiais dissolve-se antes mesmo de formar os sedimentos. No entanto, 

o que não é dissolvido, alcança o fundo do mar e forma os sedimentos bio-

gênicos.

As vazas silicosas são formadas principalmente por organismos fitoplanc-

tônicos, que realizam fotossíntese, sendo responsáveis pelo suprimento de 

oxigênio na água e no ar atmosférico. As diatomáceas são os representantes 

mais importantes destes organismos (Figura 9.12).

Vazas silicosas: Buracos no 
mar para onde vão os sedimen-
tos de sílica vindos do conti-
nente, que são depositados nas 
regiões costeiras.

Figura 9.12 -  Imagem de um conjunto de diatomáceas 
microscópicas coletadas na Antártica.
Fonte: http://wapedia.mobi/pt/Protista

Por outro lado, as vazas carbonáticas são formadas principalmente por orga-

nismos que compõem o zooplâncton. Diferentemente dos organismos que 

formam as vazas silicosas, cujo principal elemento químico responsável pela 

formação das estruturas internas é a sílica, os organismos que dão origem 

às vazas carbonáticas são formados principalmente por carbonato de cálcio. 

Como, por exemplo, algumas algas, corais, moluscos, estrelas do mar e al-

guns organismos microscópicos, tais como os foraminíferos (Figura 9.13).

Foraminíferos: Ordem de 
protozoários rizópodes, de 
corpo provido de pseudópodes 
finos, ramificados e pegajosos, 
dentro de uma carapaça calcária, 
quitinosa ou de substâncias ex-
ternas, que contém uma ou mais 
câmaras, com uma ou várias 
aberturas. São na maior parte, 
marinhos bentônicos, sendo 
alguns pelágicos, e importantes 
indicadores de petróleo.



Figura 9.13: Imagem de uma 
espécie de foraminífero.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Foraminifera

Além da origem marinha e continental, existem sedimentos de origem de 

fora do planeta, denominados cosmogênicos. No entanto, constituem ape-

nas uma pequena parcela dos sedimentos marinhos, tendo grande impor-

tância científica. Estes sedimentos se originam de meteoros que alcançam 

a superfície terrestre, sendo classificados em sideritos, formados principal-

mente de ferro e níquel e meteoritos rochosos, formados por compostos 

silicatos.

Portanto, os sedimentos de origem litogênica, autigência e biogênica res-

pondem pela quase totalidade dos sedimentos que recobrem as bacias oce-

ânicas atuais. Ao longo das margens continentais estão dispostas partículas 

predominantemente litogênicas. 

Atividade de aprendizagem
1) O que é zona costeira e qual a importância desta região?

2) Cite dois ecossistemas presentes na zona costeira?

Sideritos: Meteorito 
constituído essencialmente 

de elementos metálicos, em 
especial de uma mistura 

de ferro e níquel, com uma 
pequena quantidade de 

cobalto, fósforo, carbono, etc.

É possível classificar os sedimentos 
conforme a quantidade de minerais 

semelhantes (grau de seleção) e pelo 
tamanho de grão (granulometria)?  

Um grau de seleção excelente 
significa que o sedimento é composto 

por minerais semelhantes e um 
péssimo grau de seleção significa que 

o sedimento é composto por uma 
variedade de minerais. Sedimentos 
com granulometria muito grossa, o 

diâmetro do grão é grande. O oposto 
são sedimentos com diâmetro de grão 

pequeno, denominados de silte, que 
são todo e qualquer fragmento de 

minerais com diâmetro entre 0,004 
mm e 0,064 mm.
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3) O que é plataforma continental, quais são os limites geográficos no Brasil?

4) Qual o principal processo de transporte de sedimento do continente para 

o mar?

5) Quais as origens dos sedimentos existentes no fundo do mar?

Resumo
•	  A zona costeira é a interface entre o ar, mar e continente, sendo que 

grande parte da população mundial vive próximo a essa região.

•	 As praias, costões rochosos e restinga são exemplo de ecossistemas asso-

ciados à zona costeira, com capacidade de suportar o estresse ambiental 

de viver em uma área de transição, sem falar na interferência humana.

•	 A plataforma continental, o talude e a bacia oceânica são as três princi-

pais regiões geográficas dos oceanos.

•	 Os sedimentos marinhos podem ter origem continental (litogênica) e ma-

rinha, cuja origem está relacionada com processos físicos e químicos que 

ocorrem no continente e no mar.
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Aula 10 - Ecossistemas de estuário e manguezal

Na aula de hoje vamos aprender sobre um dos ecossistemas mais 

rico e diverso do nosso planeta, e de grande importância para o 

homem e para a manutenção das espécies viventes nas regiões 

costeiras. Esperamos que ao final dessa aula você consiga analisar 

o funcionamento ecológico desses ecossistemas e seu uso pelo 

homem. 

10.1 – Estuário

Figura 10.1 - Complexo Estuarino de Paranaguá. 
Com destaque para a Ilha do Mel localizada 
na saída do estuário.  
Fonte: www.nasa.gov

Corpo de água costeiro, semifechado, que tem uma conexão livre com o 

mar aberto; é assim fortemente influenciado pela ação das marés e no seu 

interior a água do mar é misturada com a água doce proveniente da drena-

gem continental, produzindo um gradiente da salinidade. Os estuários são 

ecossistemas de grande importância para a costa e são considerados os ha-

bitats naturais mais produtivos do mundo. São áreas de refúgio, alimentação 

e reprodução de um grande número de espécies residentes e migratórias, 

algumas delas de interesse comercial.

Em regiões tropicais, apresentam uma vegetação característica conhecida 

como manguezal, ecossistema constituído de espécies vegetais lenhosas, 

além de micro e macroalgas, adaptadas à mudança de salinidade e caracteri-

zada por colonizar sedimentos lodosos, com baixos teores de oxigênio. Além 

da sua função ecológica, há tempos os estuários são considerados áreas 

de enorme interesse econômico, sendo extremamente importantes para as 

Vegetais lenhosas: É a 
designação dada às plantas que 
são capazes de produzir madeira 
como tecido de suporte dos seus 
caules.



atividades humanas, tanto como locais de navegação e pesca quanto locais 

preferenciais para a instalação de cidades e portos. 

Atualmente a maioria dos estuários encontra-se sujeita a grande pressão ur-

bana e como são áreas transicionais entre continente–oceano, muitos estu-

ários recebem grandes quantidades de nutrientes e poluentes provenientes 

dos esgotos urbanos, e efluentes industriais e agrícolas. 

10.2 – Manguezal

Figura 10.2 – Manguezal
Fonte: http://www.ceara.com/postais/manguezal.htm

Figura 10.3 - Ilustração demonstrando a distribuição do manguezal no Brasil, 
extensão do Cabo Orange (Amapá) até Laguna (Santa Catarina). 
Fonte: www.manguemeioambiente.blogspot.com

O manguezal é um tipo de floresta tropical que tem com característica prin-

cipal crescer em regiões costeiras protegidas (baías e desembocaduras de 

rios), sofrendo forte influência das marés e, consequentemente, da água 

salgada. As espécies que nele vivem são adaptadas a esta condição.

O Brasil, por ser um país 
com extensa faixa litorânea, 

possui uma das maiores áreas 
de manguezais do mundo, 

estimada em mais de 10.000 
Km², que se distribui desde o 

cabo Orange no Amapá até 
Laguna em Santa Catarina. 

No passado, a extensão dos 
manguezais brasileiros era muito 
maior: muitos portos, indústrias, 

loteamentos e rodovias costeiras 
foram desenvolvidos

em áreas de manguezal.
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Este ecossistema é caracterizado por apresentar uma cobertura vegetal ti-

picamente especializada, com adaptações estruturais para suportar eleva-

dos teores de sal no substrato que permitiu habitar regiões costeiras com 

influência das marés. No Brasil, as florestas de manguezais são constituídas 

por apenas 3 espécies de árvores: mangue vermelho ou canapuva; mangue 

branco ou mangue manso; e mangue preto ou siriúba. São acompanhadas 

por um pequeno número de outras plantas, tais como o hibisco, a samam-

baia do mangue e a gramínea pratuá.

Figura 10.4 - Mangue vermelho 
ou canapuva. 
Fonte: http://br.viarural.com

Figura 10.5 - Mague branco ou                      
mangue manso
Fonte: http://portalcabo.com.br/

Figura 10.6 - Mangue preto ou siriúba
Fonte:  http://www.aquariofilia.net

As áreas de manguezais são reconhecidas como “berçários” naturais, devi-

do às condições propícias para alimentação, reprodução (desova) e prote-

ção para várias espécies de animais. Vários organismos se reproduzem no 

manguezal, vivendo ali todo o seu ciclo de vida ou passando seu estágio de 

jovem, sob a proteção das raízes das árvores ou em pequenas poças forma-

das sobre o substrato, se alimentando de detritos e microorganismos dos 

bentos.



Figura 10.7 - Ilustração representando a 
importância dos manguezais para a fauna.
Fonte: inventarioambientalfortaleza.blogspot.com

Figura 10.8 – Guaiamum 
Fonte: http://www.treknature.com                                               

Figura 10.9 - Caranguejo-uçá  
Fonte: http://alpb.codata.pb.gov.br 

É nesse habitat, que vivem os caranguejos (caranguejo-uçá, guaiamum), su-

rurus, siris, ostras, entre outras espécies, algumas já vulneráveis, ou seja, 

ameaçadas à extinção. Também existem muitas espécies de peixes e cama-

rões, muitos deles são característicos deste ambiente e outros migram do 

mar ou do rio em pelo menos uma fase do ciclo de sua vida (seja para se 

alimentar e crescer, seja para se reproduzir).

A diversidade de animais trazidos pelas marés altas para esse ecossistema 

atrai muitas espécies de aves, como a andorinha azul, garça vaqueira, guará-

-vermelho, socó e o colhereiro que fazem seus ninhos nas árvores do man-

guezal e nas marés baixas se alimentam de peixes e invertebrados marinhos, 

como crustáceos, moluscos e insetos. Para as aves marinhas, o manguezal é 

um verdadeiro santuário, como local de reprodução, alimentação e descanso 

para aves migratórias.

Biologia e Ecologia dos Organismos Aquáticose-Tec Brasil 94



e-Tec Brasil95Aula 10 - Ecossistemas de estuário e manguezal

Figura 10.10 - Guará-vermelho
Fonte: http://www.trekearth.com

Figura 10.11 - Socó  
Fonte: http://animal-planet-brasil.blogspot.com

Figura 10.12 – Colhereiro
http://www.infoescola.com/aves/colhereiro/

Áreas de manguezal são representadas pela elevada produtividade biológica, 

uma vez que, pela natureza de seus componentes, são encontrados repre-

sentantes de todos os elos da cadeia alimentar. Devido as suas condições es-

peciais com relação ao equilíbrio ecológico, esse ambiente é extremamente 

vulnerável. Determinados tipos de alterações podem destruí-los irreversivel-

mente. Por isso é um ecossistema permanentemente protegido por lei fede-

ral e a multa para quem pesca de forma predatória (época do defeso) varia 

de R$ 700,00(setecentos reais) a R$ 100 mil (cem mil reais) de acordo com o 

IBAMA, e a embarcação e os apetrechos de pesca podem ser apreendidos.



Como já mencionado, no passado, a extensão dos manguezais brasileiros 

era muito maior, entretanto, ações antrópicas visando o desenvolvimento lo-

cal (portos, turismo, rodovias), levaram à degradação de seu estado natural.

Curiosidades
•	 Um manguezal leva entre 15 e 20 anos para ficar completo. Em apenas 

cinco anos, uma árvore de mangue fica adulta e reproduz, podendo che-

gar a vinte metros de altura. 

•	 Suas raízes são capazes de passar períodos cobertas pela água do mar 

e conseguir o oxigênio que não encontram no solo. É o caso das raízes 

chamadas pneumatóforos, que deixam uma ponta fora da lama, ajudan-

do a planta a “respirar”. 

•	 Da casca do mangue-vermelho se extrai o tanino, substância usada pela 

indústria para o tratamento de couro.

•	 No sertão do Araripe, em Pernambuco, há vestígios de estuários que 

existiram há 65 milhões de anos, quando o local era mar.

•	 Alguns animais sésseis, isto é, animais que não têm capacidade de lo-

comoção, permanecem a vida toda no manguezal, como é o caso dos 

sururus, taiobas, mariscos em geral e ostras. Estes organismos também 

desenvolveram adaptações para suportar as variações diárias ambientais, 

principalmente a resistência à dessecação (falta de umidade na maré bai-

xa) e aumento da salinidade (na maré cheia). 

•	 Anfíbios, répteis e mamíferos (mão pelada, lontra, morcegos), usam o 

manguezal como refúgio, fonte de alimento e até para realizar o ritual 

de reprodução. 

Atividade de aprendizagem
1) Assinale a alternativa que indica característica que não podem ser encon-

tradas no manguezal:

a (    )  solo lamacento

b (    )  árvores retorcidas

c (    )  raízes aéreas de sustentação

d (    )  árvores frutíferas
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2) Assinale as expressões que apontam causas da destruição dos manguezais

a (  )  poluição do ar

b (  )  aterramento

c (  )  cultivo de ostras e camarões

d (  )  pesca predatória

3) Responda.

Por que os manguezais são considerados berçários do mar?

Resumo
•	 Os estuários são ecossistemas de grande importância para a costa e são 

considerados os habitats naturais mais produtivos do mundo. 

•	 Atualmente a maioria dos estuários está sujeita a uma série de impactos 

causados pela poluição urbana e industrial. 

•	 O manguezal é ambiente caracterizado por apresentar uma vegetação 

típica adaptada aos elevados teores de sal constituídos por apenas 3 es-

pécies de árvores: mangue vermelho; mangue branco e mangue preto.

•	 As áreas de manguezais são reconhecidas como “berçários” naturais, 

devido às condições propícias para alimentação, reprodução (desova) e 

proteção para várias espécies de animais. 
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O Brasil possui 7.367 km de linha costeira, sem levar em conta os 

recortes litorâneos (baías, reentrâncias, golfões etc.), que ampliam 

significativamente essa extensão, elevando-a para mais de 8,5 mil 

km. A zona costeira brasileira abriga vários ambientes diferentes, 

de alta relevância ambiental, como dunas, restingas, costões ro-

chosos, manguezais e praias arenosas (http://ambientes.ambien-

tebrasil.com.br). 

Na aula de hoje iremos aprender sobre dois destes importantes 

ecossistemas presentes na zona costeira. Quem vive ou pelo me-

nos já visitou algum litoral com certeza se deparou com esses ecos-

sistemas que iremos estudar. Lugares de grande beleza e muito 

importantes tanto do ponto de vista ecológico como do ponto de 

vista econômico.

Ao final dessa aula esperamos que você compreenda melhor sobre 

os aspectos físicos e biológicos dos ecossistemas de Praia e Costão 

Rochoso.

Aula 11 - Ecossistemas de praia e costão rochoso

11.1 Praias Arenosas

Figura 11.1 – Praias arenosas 
Fonte: http://paraibapesca.blogspot.com

Os ecossistemas de praias são importantes como atração turística e como 

um lugar onde a energia das ondas é utilizada. É um dos ecossistemas mais 

bem representados em todas as costas do mundo. Uma praia arenosa pode 

ser definida, de uma maneira simples, como a região costeira onde as ondas 

retrabalham ativamente o sedimento. Estende-se desde as dunas costeiras, 

passando pela região entre marés, até profundidades aproximadas de 20 

metros. Ao longo de toda a sua extensão existe uma importante movimen-

tação de sedimento que é basicamente constituído por areia, mas também 



de seixos e matacões (www.cem.ufpr.br/Laboratorios/PraiasArenosas). 

Possui uma grande quantidade de organismos que passam desapercebi-

dos da maioria das pessoas, devido ao fato de encontrarem-se geralmente 

ocultos na areia ou expostos apenas durante os períodos de baixa-mar. Re-

presentantes da maioria dos grupos de animais marinhos e alguns grupos 

de animais terrestres, podem aí ser encontrados, porém as plantas macros-

cópicas estão praticamente ausentes, sendo os vegetais representados por 

diversos grupos de algas microscópicas. Alguns dos organismos que habi-

tam estes ambientes, como almejas e camarões, representam importantes 

recursos pesqueiros. Por ser em grande parte um ecossistema fisicamente 

controlado, o estudo da interação entre os organismos e o meio ambiente 

físico é fundamental para o entender como o ecossistema praial funciona. 

Este entendimento é imprescindível para um correto uso e manejo dos ecos-

sistemas de praia arenosa, assim como para uma exploração sustentável dos 

recursos renováveis que neles se desenvolvem (www.cem.ufpr.br/Labora-
torios/PraiasArenosas).

Apesar de ser um ambiente aparentemente homogêneo, ele pode ser divi-

dido em porções ou zonas em função principalmente do grau de umidade 

do sedimento. As praias arenosas podem apresentar características físicas 

muito diferentes, e diversos esquemas de classificação têm sido propostos. 

A proximidade de costões rochosos, o regime de ondas e marés atuantes no 

local, as características físicas do sedimento, a proximidade de rios e estuá-

rios, e a freqüência de fenômenos meteorológicos de grande escala, como 

frentes e ressacas, estão entre os fatores que determinam as características 

morfológicas e dinâmicas de uma praia arenosa. 

Para a observação ou o estudo deste ecossistema é necessário um mínimo 

de conhecimento dos fenômenos que regem a subida e descida das águas, 

ou seja, as marés. As águas que compõe os oceanos estão sujeitas à atração 

gravitacional do sol e da lua. Embora seja muito menor que o sol, a lua, por 

se encontrar mais próxima da terra, exerce uma influência maior sobre a 

massa líquida, determinando o regime básico das marés:

• marés vivas ou de sizígia nas fases de lua cheia e lua nova, quando a 

atração lunar soma-se ao máximo à solar, produzindo grandes oscilações do 

nível da água.

• marés mortas ou de quadratura, nos quartos crescentes e minguante, 

quando, devido ao não alinhamento do sol, terra e lua, os efeitos da atração 

Sizígia: Conjunção ou 
oposição de um planeta ou 
satélite natural (Lua), com 

o Sol, que influencia na 
freqüência e intensidade das 

marés.
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são atenuados e, portanto, o fluxo e refluxo das águas. 

Estas diferenças periódicas de amplitude entre as marés determinam nas 

praias três faixas distintas:

• uma superior, constantemente umedecida por borrifos, mas apenas cober-

ta pelo mar por ocasião de marés altas excepcionais, ressacas ou tempesta-

des;

• uma faixa mediana sempre coberta e descoberta pelas marés duas vezes 

por dia;

• uma faixa inferior, quase sempre submersa, eventualmente exposta duran-

te as marés baixas de sizígia, ou seja, nas fases de lua nova e lua cheia. 

Nestas três faixas, os organismos marinhos distribuem-se em função princi-

palmente de sua capacidade de evitar a exposição ao ar e, conseqüentemen-

te, a perda de água por evaporação. Assim, na faixa superior, encontramos 

espécies melhor adaptadas à vida terrestre do que à aquática.

Da fauna marinha, apenas o grauçá e as pulgas da praia desenvolveram 

estas adaptações, mas vários insetos, como por exemplo, a tesourinha, e 

alguns aracnídeos, vindos do continente, aventuram-se nesta faixa, às custas 

de tolerar a influência da água salgada. A faixa mediana, menos exposta, 

é povoada por um maior número de espécies - principalmente crustáceos, 

poliquetos e moluscos - todas de origem marinha, apresentando particu-

laridades morfológicas ou comportamentais para impedir a perda de água 

durante a baixamar.

A faixa inferior é habitada por formas quase sem adaptações para a vida 

fora d’água, tanto que algumas podem até morrer quando ocorrem marés 

excepcionalmente baixas e de longa duração, principalmente durante dias 

de calor intenso.

Curiosidade
Alguns organismos que habitam as praias arenosas: Emerita brasilienisis (ta-

tuíra - crustáceo), Coronis scolopendra (tamburutaca - crustáceo), Ocypode 

quadrata (maria-farinha ou grauçá - crustáceo), , Tivella mactroides (molusco 

bivalve), Callinectes sp (siri-azul- crustáceo), Renilla sp (rim-do-mar), Callichi-

rus major (corrupto- crustáceo), entre outros.

A praia é um fantástico filtro. 
Cada onda esparrama água 
através da areia e quando a 
água retorna, está filtrada; a 
praia é algo semelhante ao filtro 
de areia usado em redes de 
tratamento de água. O espaço 
entre grãos contém animais 
minúsculos e micróbios que 
consomem matéria orgânica e 
retornam nutrientes a água.
Disponível em http://www.
unicamp.br/fea/ortega/eco/
iuri10b.htm



Além dos organismos residentes, isto é, aqueles que permanecem durante 

toda sua fase adulta no sedimento, as praias arenosas recebem visitantes 

ocasionais, tais como gaivotas e maçaricos, que exploram a areia em busca 

de alimento. Resta ainda mencionar a presença de componentes de outras 

comunidades marinhas que são trazidos à praia pelos ventos, ondas ou cor-

rentes. Destes, merece destaque a caravela, pela sua capacidade de produzir 

queimaduras perigosas que podem até requerer cuidados médicos.

Vegetação litorânea Fauna de praias arenosas
(principais espécies)

 

Figura 11.2 Zonação: Distribuição diferenciada de espécies ao longo 
de gradientes de condições ambientais 
Fonte: http://www.ib.usp.br/

Importante
Algumas estruturas construídas ao nível do mar têm sido ameaçadas pelo 

movimento marinho; para deter a areia foram construídas paredes de ro-

chas, com o objetivo de eliminar o fluxo normal de nova areia pela corrente, 

que causa mais erosão na praia. As casas deveriam ser construídas sobre 

plataformas, assim a areia poderia se locomover entre elas.

As praias vêm sofrendo uma crescente descaracterização em razão da ocu-

pação desordenada e das diferentes formas de efluentes, tanto de origem 

industrial quanto doméstica, o que tem levado a um sério comprometimento 

da sua balneabilidade, principalmente daquelas próximas a centros urbanos. 

O problema dos esgotos domésticos e do lixo são bastante sério e exigem 

medidas imediatas. Além do lixo de origem local, há aquele lançado ao mar 

pelos navios e o de origem exógena transportado pelos rios. 

Também merecem destaque a crescente especulação imobiliária, a minera-

ção com retirada de areia das praias e dunas, e o crescimento explosivo e 

desordenado do turismo sem qualquer planejamento ambiental e investi-

mentos em infra-estrutura, como por exemplo, saneamento básico (http://
ambientes.ambientebrasil.com.br).

nostisi
Exógena: Que esta na 

superfície ou que tem 
origem externa.
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Uma das feições que se formam nas praias são as dunas litorais, que se 

formam por trás da linha de preamar. Estas formações explicam-se por uma 

alimentação de areia a partir da praia e a presença de fortes ventos com 

direção praticamente constante. A ausência de vegetação na praia e a capa-

cidade do vento para secar as areias  úmidas favorecem o desenvolvimento 

das dunas. Quando a vegetação recobre a duna, tende a fixá-la até que uma 

tempestade particularmente violenta, ou a ação humana, abra uma brecha 

por meio da qual recomeça a erosão. As formas das dunas litorais dependem 

da quantidade de areia, do seu grau de evolução e da violência do vento.

As dunas litorais formam-se na zona superior e seca da praia, onde o ven-

to, mesmo de pouca intensidade, pode deslocar os grãos de areia. Quando 

encontram um obstáculo ou a energia do vento não tem capacidade para 

os transportes, os grãos de areia depositam-se e se essa quantidade for su-

ficiente formam-se dunas. Em geral, as dunas litorais não excedem os 15 

metros de altura. À medida que se vão formando, as dunas são objetos de 

alterações constantes. Submetida à força do vento, a duna avança na dire-

ção do vento dominante. Dunas em deslocação podem destruir terrenos de 

cultivo, zonas arborizadas e até zonas urbanas.

11.2 Costão Rochoso

Figura 11.3 – Costão Rochoso 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com

Costão rochoso é o nome dado ao ambiente costeiro formado por rochas 

situado na transição entre os meios terrestres e aquáticos, podendo ser en-

contrados na costa ou em ilhas. É considerado muito mais uma extensão do 

ambiente marinho que do terrestre, uma vez que a maioria dos organismos 

que o habitam, estão relacionados ao mar. Os costões rochosos são aflo-

ramentos de rochas cristalinas na linha do mar, sujeitos à ação das ondas, 



correntes e ventos, podendo apresentar diferentes configurações como falé-

sias, matacões e costões verdadeiros (páginas criadas por: Fabiana Carvalhal 

& Flávio A. S. Berchez).

Os costões são substratos estáveis oferecem uma superfície segura sobre a 

qual podem crescer uma rica comunidade biológica, como esponjas, anêmo-

nas, mexilhões, crustáceos e macroalgas. O substrato duro favorece a fixação 

de larvas de diversas espécies de invertebrados, sendo comum a ocupação 

do espaço por faixas densas de espécies fixas (sésseis). Além disso, a grande 

diversidade de microhábitats certamente contribui para a determinação da 

diversidade biológica. Diferentes grupos apresentam adaptações e formas 

de vida relacionadas ao local que habitam (páginas criadas por: Fabiana Car-

valhal & Flávio A. S. Berchez).

As rochas fornecem uma grande variedade de microambientes, com partes 

expostas e protegidas, em uma arquitetura complexa formada por poças, 

fendas, saliências, pequenas cavidades e grandes grutas. Cada um destes 

microambientes oferece uma possibilidade de ocupação com diferentes re-

querimentos ambientais. As comunidades dos costões favorecem também, a 

proliferação de uma diversificada fauna de peixes, que encontram alimenta-

ção e refúgio entre as rochas. Uma das principais características de qualquer 

costão no mundo, quando observados na maré baixa, é a predominância 

horizontal de bandas ou zonas de organismos. Esta distribuição, chamada 

de zonação, pode ser explicada através de interações conjuntas e separadas, 

de fatores físicos (exposição, declividade, dissecação, temperatura ou lumi-

nosidade) atuando principalmente na porção superior do costão, e biológi-

cos (competição, predação, fixação larval ou herbivoria), atuando na porção 

submersa. Na região do supra litoral até onde os borrifos das ondas alcan-

çam, encontra-se o predomínio do gastrópoda Litorinna. A região do médio 

litoral é caracterizada principalmente pela presença de cracas e mexilhões. 

A região do infralitoral pode ser caracterizada pela presença de ouriços e 

estrelas.

Onde as rochas ou outras superfícies duras encontram-se entre a alta e baixa 

maré (zona de entre- maré), desenvolve-se um ecossistema especial com 

organismos fixos e que podem viver por algumas horas tanto dentro como 

fora da água.

As plantas são de igual maneira resistentes ao ressecamento, são algas fi-

xas de cor vermelha e marrom. A maioria dos animais possuem esqueletos 

protetores, tais como crustáceos, ostras e mexilhões. A comunidade de or-
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ganismos se adapta para utilizar os nutrientes e partículas de alimentos que 

são arrastados pela maré e rompimento de ondas. Também fazem parte do 

sistema os peixes predadores, que ingressam a comunidade quando a maré 

está alta.

No Brasil, suas rochas possuem origem vulcânica e são estruturadas de di-

versas maneiras. É um ambiente extremamente heterogêneo: pode ser for-

mado por paredões verticais bastante uniformes, que estendem-se muitos 

metros acima e abaixo da superfície da água  (ex. a Ilha de Trindade/RJ) ou 

por matacões de rocha fragmentada de pequena inclinação (ex. a costa de 

Ubatuba/SP).  No Brasil, pode-se encontrar costões rochosos por quase toda 

a costa. Seu limite de ocorrência ao Sul se dá em Torres (RS) e ao Norte, na 

Baía de São Marcos (MA) sendo que a maior concentração deste ambiente 

está na região Sudeste, onde a costa é bastante recortada (páginas criadas 

por: Fabiana Carvalhal & Flávio A. S. Berchez).

O costão rochoso pode ser modelado por aspectos físicos, químicos e bio-

lógicos. Em relação aos aspectos físicos, a erosão por batimento de ondas, 

ventos e chuvas é o principal deles, mas a temperatura também possui papel 

importante na de composição das rochas, a longo prazo, através da expan-

são e contração dos minerais. O fatores químicos envolvidos dependem do 

tipo de rocha que forma o costão, uma vez que minerais reagem quimica-

mente com a água do mar (ex. ferro), sendo que estas relações são reguladas 

principalmente pelos fatores climáticos. Além destes, temos o desgaste das 

rochas que pode ser causado por organismos habitantes ou visitantes do 

costão, como ouriços, esponjas e moluscos (páginas criadas por: Fabiana 

Carvalhal & Flávio A. S. Berchez).

Da mesma forma que nos sistemas terrestres, os costões de regiões tropicais 

são mais biodiversos. A seguir vamos conhecer alguns dos organismos que 

habitam costões rochosos:

Aula 11 - Ecossistemas de praia e costão rochoso

Figura 11.4 - Ulva fasciata
Fotos: Suzana S. Rodrigues (Biota/FAPESP)

Figura 11.5 - Alga calcária crostosa
Fotos: Natália P. Ghilardi (Biota/FAPESP)



Figura 11.6 - Anêmona
Fotos: Marly C. Simões

Figura 11.9 - Chthamalus 
sp. (cracas)
Fotos: Suzana S. Rodrigues (Biota/
FAPESP)

Figura 11.12 – O Mero
Fonte: http://www.horta.uac.pt

Figura 11.10 - Oreaster sp. 
(estrela-do-mar)
Fotos: Marly C. Simões

Figura 11.11 - Pomacan-
thus paru (Frade - no 
centro)
e Abudefduf saxatilis (Sargento)
Fotos: Marly C. Simões

Figura 11.7 - Nudibrânqio
Fotos: Marly C. Simões

Figura 11.8 - Gastrópode
Fotos: Marly C. Simões

Curiosidade

O Mero (Epinephelus itajara) é um peixe marinho que habita águas tropicais 

e subtropicais do oceano Atlântico. É uma espécie de peixe que habita zonas 

estuarinas (manguezais) e áreas costeiras, por isso, costumam ser encon-

trados em manguezais e costões rochosos, próximos de naufrágios, pilares 

de pontes e parcéis. A espécie é muito vulnerável à pesca, pois possui taxas 

de crescimento lento, atingem grandes tamanhos, agregam-se para a re-

produção, maturam sexualmente tardiamente e são territorialistas. O Mero 

também conhecido como Senhor das Pedras chega a ultrapassar dois metros 

de comprimento, vive até 40 anos e pode ser encontrado em profunidades 

até 100 metros.
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Ameaças
A maior ameaça ao Mero é provavelmente o homem, é um peixe excelente 

como alimento, sua carne é deliciosa e branca. São também peixes fáceis de 

pescar, utilizando-se de uma variedade de artefatos (armadilhas, linhas de 

mão, redes de emalhe e arbalete de pressão).

Proteção
Esta espécie vem recebendo atenção de pesquisadores em todo o oceano 

Atlântico em função de seu status de conservação, classificado como criti-

camente ameaçado (IUCN, 2006). Há mais de dez anos protegida da pesca 

em todo o Golfo do México, somente em 2002 é que esta espécie, recebeu 

a proteção de uma moratória específica no Brasil (IBAMA, portaria nº 121 de 

20 de setembro de 2002). Com isso, se tornou a primeira espécie de peixe 

marinho a receber uma portaria específica que estabelece a moratória da 

pesca pelo período de cinco anos, nos quais existe a prioridade da realização 

de estudos mais aprofundados. A portaria 42/2007 do IBAMA prorrogou por 

mais cinco anos a proibição da captura do Mero.

As informações sobre este importante peixe constam inseridas na cultura de 

algumas comunidades de pescadores, que ao utilizarem os recursos naturais 

do ambiente onde vivem, acumulam o conhecimento sobre a espécie e seu 

ambiente (www.merosdobrasil.org).

Atividade de aprendizagem
1) Defina o que é um ecossistema de praia arenosa e um ecossistema de 

costão rochoso.

2) Além dos organismos citados na aula de hoje quais outros organismos 

habitam as praias arenosas e os costões rochosos? Faça uma breve pesquisa.

Aula 11 - Ecossistemas de praia e costão rochoso



Resumo
•	 As praias arenosas são ecossistemas muito bem representados em todo 

o planeta.

•	 Apesar de parecerem desertos do ponto de vista biológico, sustentam 

uma importante fauna.

•	 Costões rochosos é o nome dado ao ambiente costeiro formado por ro-

chas situado na transição entre os meios terrestre e aquático. 

•	 É considerado muito mais uma extensão do ambiente marinho que do 

terrestre, uma vez que a maioria dos organismos que o habitam, estão 

relacionados ao mar.
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Aula 12 - Ecossistemas de restinga

Nesta aula vamos aprender sobre outro tipo de vegetação costei-

ra, conhecido como restinga. A restinga bem como o manguezal 

tem grande importância na fixação da costa e na conservação de 

diversas espécies. Ao concluirmos esta aula esperamos que você 

saiba identificar os diferentes tipos de vegetação costeira e a fauna 

que habita cada ambiente, além de identificar os diversos tipos 

de perturbações que esse ecossistema tem sofrido com o avanço 

imobiliário. 

12.1 Dunas
A areia do litoral é constantemente retrabalhada pela ação das marés, sen-

do posteriormente carregadas pelo vento até ser acumulada nas primeiras 

linhas de vegetação da beira da praia, formando cordões de dunas. Essas 

acumulações podem assumir formas longitudinais ou oblíquas, podendo ser 

formadas em curto período de tempo. 

As Dunas possuem função natural de proteção das terras continentais, reser-

vatórios naturais de água e de recursos bióticos, além do interesse científico 

bem como de recreação. Nas praias não há o crescimento de vegetação 

devido à salinidade, pobreza e grande permeabilidade do solo, intensa inso-

lação e a ação dos ventos. A vegetação só se desenvolve em áreas não mais 

atingidas pela maré cheia (ver desenho esquemático ao lado). Nestes locais 

a vegetação é composta de plantas rasteiras psamo-halófitas (psamos = ha-

bitat arenosos; halos = habitat salino), que barram e fixam areia trazida pelo 

vento. É muito difícil a areia escapar da armadilha formada pela vegetação. 

Assim, a maior parte da areia retirada da praia, fica retida no primeiro cordão 

dunar. Os cordões se formam paralelos a linha de praia e seu crescimento di-

minui ou cessa com o recuo da linha de costa e a formação de novo cordão. 

As dunas mais antigas e interiores (cordão litorâneo) vão sendo colonizadas 

por populações de arbustos e pequenas árvores de 3 a 4 metros, oriundas da 

floresta de restinga, que se estabelece no terreno preparada pela vegetação 

das dunas interiores. O ambiente das dunas também oferece proteção e ali-

mentação a vários animais, como a coruja buraqueira e a batuíra de coleira.



Figura 12.1 – Plantas rasteiras
Fonte: http://www.inepac.rj.gov.br

Nas depressões entre cordões próximas a praia, é comum encontrar peque-

nos peixes represados nas poças, que adentraram aí pela ação das grandes 

marés, como o barrigudinho e juvenis de tainhas. Estes por sua vez servem 

de alimento principalmente para as garças.

12.2 Restinga
As restingas são áreas naturais que ocorrem em regiões costeiras caracteriza-

das por solo arenoso, de baixa fertilidade natural, facilmente degradáveis, onde 

ocorrem diferentes comunidades que recebem forte influencia marinha. 

A restinga faz a transição entre o ecossistema marinho e o terrestre, exercen-

do a função de fixadora de areia e estabilizadora de ecossistemas costeiros, 

como os mangues. Devido à presença de areais, correntes litorâneas, altera-

ção do nível do mar e aporte de sedimentos, essa vegetação é adaptada a 

ventos fortes e solos pobres em nutrientes.

Figura 12.2 - Áreas costeiras com vegetação típica de restinga 
Fonte: www.pr.gov.br
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A vegetação tem grande importância neste ambiente, pois fixa a areia da 

praia e impede o seu avanço sobre o continente, além de oferecer proteção 

à costa em eventos de alta energia, como as ressacas, estabilizando assim a 

faixa de areia.

 Próximas à água do mar são encontradas espécies ralas e rasteiras com ra-

ízes superficiais e resistentes ao sol (como a erva-baleeira e a araiçoba) que 

sobrevivem em um solo arenoso e com alta taxa de salinidade. Esse tipo de 

vegetação não pode ser menosprezado por estar mais disperso, pois tem 

grande importância no equilíbrio do ambiente, combatendo a erosão e o 

desgaste do solo. Já distantes da praia, nas áreas mais elevadas e formadas 

por rochas resistentes, as formações vegetais se modificam, predominando 

os emaranhados de arbustos (como a aroeirinha e a abarema) e árvores 

(como o guanandi e a canela), que podem atingir entre 15 e 20 metros de 

altura.

12.3 Características da vegetação de restin-
ga
Essa vegetação típica é considerada uma formação pioneira com influência 

marinha caracterizando-se por ser arbustiva densa, de largura variável e de 

aspecto subxeromórfico (xeros = arenoso, seco; morphos = forma), apresen-

tando os caules com muitas ramificações e densa folhagem, que adaptaram-

-se ao vento e a grande intensidade luminosa, desenvolvendo uma forma 

característica. 

Nas porções elevadas dos cordões, onde a profundidade do lençol freático 

é maior, e consequentemente menos disponibilidade de água, encontra-se 

um a vegetação pouco desenvolvida, com altura variando entre 7 e 9 m, cha-

mada de floresta de restinga seca ou arenosa. Nas depressões entre cordões 

ocorre uma vegetação mais desenvolvida, em função da maior proximidade 

com o lençol freático, apresentando árvores de 10 a 15 metros, denominada 

de floresta de restinga úmida ou paludosa. Ocorrem espécies arbóreas, 

arbustivas, herbáeas, que ocorrem à sombra daquela vegetação, ou nos 

locais mais abertos salientam-se as gramíneas além de várias espécies de 

pteridófitas. O epifitismo na restinga é acentuado. Entre os cordões de 

restinga formam-se depressões úmidas freqüentemente pantanosas.

12.4 Arbustivas
Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente os ambientes de restinga, 

uma das primeiras áreas costeiras a ser colonizada e modificada, sofre atual-

mente com a intensa pressão imobiliária e urbana.

Epifitismo: Modo de vida das 
plantas epífitas. 

Espécies arbóreas: Planta 
geralmente com um único eixo 
caulinar (tronco).

Espécies arbustivas: Plantas 
de estatura relativamente baixa, 
tipicamente com muitos ramos 
partindo do solo.

Espécies herbáceas: Plantas 
de caule macio ou maleável,isto 
é, não lenhoso, normalmente 
rasteiras.

Pteridófitas: Grupo de plantas 
sem flores que se reproduzem 
através de esporos, contidos em 
esporângios formados nas folhas 
ou em folhas modificadas. Fazem 
parte deste grupo as conhecidas 
samambaias e avencas.



Figura 12.3 Vegetação característica da 
formação de restinga III
Fonte:  http://www.flickr.com/

Além dos aspectos físicos, questões referentes à ocupação humana são 

igualmente importantes de serem enfocadas. O litoral, por ter sido a porta 

de entrada para a ocupação do território brasileiro na época do descobri-

mento e ter abrigado as primeiras cidades, sofre com devastações desde 

muito tempo atrás. Atualmente, os maiores responsáveis pelo desmatamen-

to dos ecossistemas de restinga e manguezal são o crescimento imobiliário 

e o despejo e o depósito de resíduos. É cada vez mais difícil encontrar áreas 

de restingas forradas com sua cobertura vegetal típica. O que é possível 

encontrar ainda são focos de preservação em poucas praias no litoral brasi-

leiro (exemplo: a praia da Fazenda, no Parque Estadual da Serra do Mar em 

Ubatuba, e praias mais selvagens, como a de Trancoso, no litoral da Bahia). 

Hoje, na maior parte do litoral, principalmente em áreas urbanizadas, como 

Copacabana no Rio de Janeiro e Camburiú em Santa Catarina, sobraram 

poucas folhas para contar a história.

Figura 12.4 – Destruição de Duna 
Fotos: Marcello Kawase
Figura: Esta foto mostra a destruição de uma duna, no litoral 
de Florianópolis (Santa Catarina), praia dos Ingleses, onde a 
especulação imobiliária tomou conta do ambiente. 
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Atividade de aprendizagem
1) Marque as alternativas corretas. São características da vegetação de res-

tinga: 

a)  biodiversidade elevada; 

b) numerosas epífitas como bromélias e orquídea;

c) plantas adaptadas a grande umidade; 

d) vegetação arbustiva

e) plantas rasteiras adaptadas às condições de seca e alta salinidade

2) Com base no que lhe foi apresentado em aula sobre o ecossistema de 

restinga, descreva como o homem pode alterar as características desse am-

biente.

Epífita: É o vegetal que vive so-
bre outro sem retirar nutrimento, 
apenas apóia-se nele. As plantas 
epífitas não são parasitas, como 
usualmente se diz.

Resumo
•	 As restingas são áreas naturais que ocorrem em regiões costeiras ca-

racterizadas por solo arenoso, de baixa fertilidade natural e facilmente 

degradável. 

•	 A restinga é um ecossistema de transição entre o ambiente marinho e 

o terrestre, exercendo a função de fixadora de areia e estabilizadora de 

ecossistemas costeiros, como os mangues. 

•	 Juntamente com os manguezais, a restinga vem sofrendo vários impac-

tos causados pela especulação imobiliária, além de serem usados como 

locais para depósito de lixo.
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Aula 13 - Ecossistemas de água doce

Esta aula tem por objetivo demonstrar a importância da água para 

a vida, com destaque aos ecossistemas aquáticos. Ao final espe-

ramos que você saiba quais as principais características dos ecos-

sistemas de água doce, bem como as principais diferenças entre 

ecossistemas de águas doce e salgada. A água é de grande impor-

tância para os seres humanos, sendo um elemento vital para nós 

e para o nosso ambiente. Aproximadamente 70% do nosso corpo 

é composto por esse líquido precioso. Além disso, faz parte de 

vários processos no nosso planeta. Conheceremos os ecossistemas 

de água doce e aprenderemos sobre as classificações desses am-

bientes e porque são tão importantes para nós.

13.1 Água
O volume total de água na Terra é de aproximadamente 1,4 bilhões de km3, 

dos quais apenas 2,5%, ou cerca de 35 milhões de km3, correspondem à 

água doce. A maior parte da água doce se apresenta em forma de gelo ou 

neve permanente, armazenada na Antártida e na Groenlândia, ou em aqüí-

feros de águas subterrâneas profundas. As principais fontes de água para 

uso humano são lagos, rios, a umidade do solo e bacias de águas subterrâ-

neas relativamente pouco profundas. A parte aproveitável dessas fontes é 

de apenas cerca de 200 mil km3 de água – menos de 1% de toda a água 

doce e somente 0,01% de toda a água da Terra. Grande parte dessa água 

disponível está localizada longe de populações humanas, dificultando ainda 

mais sua utilização.

Vamos começar a aula de hoje analisando uma tabela. O que podemos 

aprender com essa tabela?



Tabela 13.1 – Principais reservas hídricas

A tabela demonstra que cerca de 96% da água do nosso planeta é repre-

sentada pelos oceanos, ou seja, são águas difíceis de serem aproveitadas 

pela humanidade. Dessa forma, percebe-se que as reservas de água doce na 

realidade são muito escassas e isso serve de alerta já que devemos incorporar 

no nosso dia a dia medidas que minimizem o desperdício de água.

Saiba mais
Dessalinização
Refere-se a vários processos físico-químicos de retirada de excesso de sal 

e outros minerais da água. A dessalinização d’água é muito utilizada em 

regiões onde a água doce é escassa ou de difícil acesso, como no Oriente 

Médio, na Austrália e no Caribe, em navios transatlânticos e submarinos. A 

água doce obtida é utilizada para consumo humano ou irrigação. Algumas 

vezes o processo produz sal de cozinha como subproduto.

Atualmente muitos países e cidades já estão se abastecendo totalmente ou 

parcialmente de água doce extraída da água salgada do mar que, embora 

Fonte: Estado Do Meio Ambiente E Retrospectivas Políticas: 1972-2002.
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ainda a custos elevados, se apresenta como uma alternativa, concorrendo 

com o transporte em navios tanques, barcaças e outros. Alguns países ára-

bes simplesmente “queimam” petróleo para a obtenção de água doce atra-

vés da destilação, uma vez que o recurso mais escasso, para eles, é a água.

O consumo de água doce no mundo cresce a um ritmo superior ao do cres-

cimento da população, restando, como uma das saídas, a produção de água 

doce, retirando-a do mar ou das águas salobras dos açudes e poços. O uso 

das fontes alternativas de energia, como a eólica e a solar, apresenta-se 

como uma solução para viabilizar a dessalinização, visando o consumo hu-

mano e animal.

Parte da Região Nordeste do Brasil é caracterizada por condições semi-ári-

das, com baixa precipitação pluviométrica (cerca de 350 mm/ano) e por um 

solo predominantemente cristalino, que favorece a salinização dos lençóis 

freáticos. Até agora as iniciativas se restringiram a soluções paliativas, como 

a construção de açudes e a utilização de carros pipa.

A dessalinização de água através de osmose reversa apresenta-se como uma 

alternativa a mais, uma vez que possui um menor custo quando comparado 

com outros sistemas de dessalinização. Além de retirar o sal da água, este 

sistema permite ainda eliminar vírus, bactérias e fungos, melhorando assim 

a qualidade de vida da população.

O seu funcionamento está baseado no efeito da pressão sobre uma mem-

brana polimérica, através da qual a água irá passar e os sais ficarão retidos, 

podendo-se ainda aproveitar a salmoura. A integração com a energia eólica 

pode ser interessante nos locais com baixo índice de eletrificação, tornando 

o sistema autônomo.

Curiosidade
Pequim vai derreter neve para combater falta de água

O governo chinês vai recolher gelo e neve neste inverno (2010) e transfor-

má-los em estado líquido. A medida será adotada para cobrir a falta de água 

que atinge a capital do país, Pequim, há anos. Especialistas dizem que a seca 

é provada pelo aquecimento global.

Dois veículos equipados com aquecedores, com capacidade para derreter 

cem metros cúbicos de gelo e neve por hora, serão enviados à praça Tianan-

men. A neve limpa recolhida de três rios também será drenada e usada na 

Para saber mais consulte: http://
ecoviagem.uol.com.br/fique-por-
dentro/artigos/meio-ambiente/
dessalinizacao-da-agua-682.asp
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limpeza de estradas, irrigação e em rios com nível de água baixo do normal.

A população de Pequim, formada aproximadamente por 20 milhões de pes-

soas, consumiu 3,55 bilhões de metros cúbicos de água em 2009. O índice 

ficou bem acima do suprimento, que é de 2,18 bilhões de metros cúbicos. 

(Fonte: http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2010/11/13/62805-pequim-vai-

-derreter-neve-para-combater-falta-de-agua.html)

13.2 O que são ecossistemas de água doce?
Ecossistemas de água doce são ecossistemas que apresentam a formação, a 

partir da água da chuva, das corredeiras, riachos, rios e lagos além dos tipos 

de vegetação e de animais que integram a cadeia alimentar. 

As águas que correm ou se acumulam na superfície da Terra, representada 

pelos rios (fluviais), lagos (lacustres) e geleiras (glaciares), recebem a denomi-

nação de águas continentais e podem ser divididas em dois grandes grupos:

•	 Lênticos:  formados por águas tranqüilas, como lagos, pântanos, repre-

sas e mangues, entre outros.

•	 Lóticos: formados por correntes de água, tais como córregos e rios. 

Os ecossistemas lênticos se diferenciam dos lóticos pela força da corrente, 

o intercâmbio entre a terra e a água e a quantidade de oxigênio contida na 

água.

13.2.1 Ecossitemas Lênticos
Os lagos são um bom exemplo de corpos lênticos. Eles se distinguem em três 

níveis: o litoral (a margem), a zona limnética (parte distante das margens) e 

a zona profunda (abaixo da zona limnética). A distribuição da vida nos lagos 

depende em grande parte da disponibilidade da luz, dos nutrientes e do 

solo.

Figura 13.1- Lagoa Azul – Brasil
Fonte: ecoturismoembonito.wordpress.com
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Os lagos podem ser originados de diferentes maneiras: pelos movimentos 

da Terra (lagos tectônicos), por formações vulcânicas (lagos vulcânicos), pelo 

deslocamento das geleiras (lagos glaciais) ou quando a água fica em uma 

zona de depressão e não vai diretamente para o mar. Quando um lago nasce 

o chamamos de “lago jovem”. Com o passar do tempo, inicia-se uma etapa 

de envelhecimento, que se acentua na medida em que nele se depositam se-

dimentos. Tal processo culmina no desaparecimento do lago e o surgimento 

de um pântano, que finalmente se converte em uma zona florestal.

De acordo com a produtividade, os lagos podem ser classificados como lagos 

oligotróficos e lagos eutróficos. Os primeiros geralmente têm sua origem a 

partir das geleiras, apresentam baixa produtividade, grande profundidade 

e altas concentrações de oxigênio em suas camadas inferiores. Já os lagos 

eutróficos são mais produtivos, ricos em flora e fauna e têm baixas concen-

trações de oxigênio em suas camadas profundas, sobretudo no verão. Entre 

as principais funções dos lagos podemos citar:

 – São importantes formadores do solo;

 – Armazenam grandes quantidades de água;

 – É um recurso natural produtivo;

 – É uma zona de mitigação nas áreas de inundações;

 – Representam um habitat com uma grande variedade de espécies de 

animais e plantas;

 – Fornecem água doce a plantas, animais e aos seres humanos;

 – Retêm nutrientes;

 – Regulam os microclimas próximos a eles.

O manguezal é outro exemplo de ambiente lêntico, são terras ou áreas onde 

a água doce, salobra ou salgada, define a natureza do solo, a fauna e a flora, 

que normalmente estão adaptadas a tais condições. Entretanto, os mangues 

variam enormemente devido às diferenças regionais e locais do solo, à to-

pografia, ao clima, à hidrologia e à vegetação da região. Outros fatores que 

influem nestes ecossistemas são as ações antrópicas, como já estudamos em 

aulas anteriores.

As áreas úmidas se distribuem desde a tundra até os trópicos e se espalham 

por todos os continentes, com exceção da Antártida. Normalmente com-

preendem pântanos, mangues, restingas e turfas, entre outros, e cumprem 

várias funções como:

•	 Abastecimento de água;

Mitigação: Medida que visa 
reduzir algum impacto, diminuir 
as conseqüências negativas de 
alguma atividade ou suavizar 
um dano.
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•	 Proteção da linha costeira contra tempestades e mitigação de inunda-

ções;

•	 Estabilização da linha costeira e controle da erosão;

•	 Recarga dos mantos aqüíferos (formado por rochas permeáveis);

•	 Purificação da água;

•	 Retenção de nutrientes;

•	 Imobilização de poluentes;

•	 Controle da erosão de estuários e rios;

•	 Regulação dos microclimas (particularmente chuva e temperatura).

13.2.2 Ecossistemas Lóticos
As correntes lóticas, como os rios, variam de acordo com a velocidade de seu 

fluxo, temperatura, material em suspensão e outros fatores que determinam 

por sua vez a flora e a fauna ao longo da corrente. Os rios se diferem dos la-

gos porque recebem uma maior quantidade de matéria orgânica procedente 

de seu entorno. Cabe destacar que, dada a velocidade destes corpos d’água, 

são áreas muito instáveis e irregulares. Isto ocorre porque na parte mais alta 

do rio o declive é mais acentuado e as águas adquirem maior velocidade. 

Conforme o declive diminui gradualmente ao perder altitude, o volume de 

água, a temperatura e opacidade, isto é, ausência de luz aumentam, a con-

centração de oxigênio diminui e o solo muda de rochoso a lodoso. É impor-

tante mencionar que os grandes rios costumam ser profundos e a velocidade 

da água é variável de acordo com a temporada das chuvas.

Figura 13.2 - Rio Amazonas-Brasil 
Fonte: alagoas24horas.com.br
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Além de serem um recurso natural produtivo e um habitat de uma grande 

variedade de organismos, os rios têm diferentes funções como:

•	 Abastecimento de água;

•	 Descarga de água em zonas altas;

•	 Mitigação de áreas inundadas;

•	 Fornecem água doce a plantas, animais e aos seres humanos;

•	 Transporte de nutrientes;

•	 Mobilização de poluentes;

•	 Regulação de microclimas.

Apesar da grande importância dos ecossistemas de água doce grande parte 

deles se encontra ameaçado de alguma forma, 34% das espécies de peixes 

de água doce se encontram ameaçados de extinção, segundo os dados do 

IUNC, entidade que monitora a biodiversidade do planeta.

Os ecossistemas de água doce representam somente 1% da superfície da 

Terra, mas mesmo assim, já perderam mais espécies e  habitats que a terra e 

os oceanos e ainda devem perder mais devido às ameaças por introdução de 

exóticos (plantas ou animais), represamentos, poluição e outros.

Apesar de toda essa desproporção os ecossistemas de água doce ainda con-

centram a maior diversidade de espécies do mundo, só para se ter idéia só o 

rio Amazonas possui mais de 3.000 espécies de peixes e ainda provavelmen-

te existam muito mais a descobrir.

A Região da América Latina e Caribe é rica em recursos hídricos renováveis, 

com mais de 30% do total mundial. Entretanto, três regiões hidrográficas 

– a Bacia do Golfo do México, a Bacia do Atlântico Sul e a Bacia do Prata –, 

que abrangem 25% do território da região, abrigam 40% da população e 

contêm apenas 10% dos recursos hídricos da região (WWC, 2000).

A disponibilidade de água varia intensamente, e a América do Sul é a sub-

-região mais rica. Alguns países sofrem de escassez de água e de perda de 

biodiversidade e habitats aquáticos; algumas ilhas caribenhas estão se apro-

ximando ou estão abaixo dos níveis de escassez de água. Na América do Sul, 

as reservas de águas subterrâneas são de grande importância, e calcula-se 

que cheguem a 3 milhões de km3 (WWC, 2000). 

A agricultura e a indústria são os maiores consumidores de água na região, 

seguidos pelo consumo doméstico. A agricultura irrigada é um dos usos de 
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água doce de expansão mais rápida. A indústria também utiliza grandes 

quantidades de água. Na América do Sul, estima-se que as extrações anuais 

de água com fins industriais alcancem 15 km3, e 80% dessa demanda se 

origina somente na Argentina e no Brasil. No Brasil, praticamente toda a 

eletricidade do país é produzida em hidrelétricas. 

A fim de aumentar a eficiência do setor de saneamento, assim como para 

atrair capital, têm surgido propostas de iniciativas nacionais e internacionais, 

entre elas a criação de mercados locais ou regionais, tais como o projeto 

Aqüífero Guarani. No Brasil, houve notáveis avanços na legislação, princi-

palmente com a Lei Federal de 1997, que implementa uma política nacional 

de recursos hídricos e estabelece um sistema nacional de gestão de recursos 

hídricos.

Curiosidade
O Aquífero Guarani é a maior reserva subterrânea de água doce do 
mundo.

A maior parte (70% ou 840 mil km²) da área ocupada pelo aquífero — cerca 

de 1,2 milhão de km² — está no subsolo do centro-sudoeste do Brasil. O 

restante se distribui entre o nordeste da Argentina (255 mil km²), noroeste 

do Uruguai (58 500 km²) e sudeste do Paraguai (58 500 km²), nas bacias do 

rio Paraná e do Chaco-Paraná. A população atual do domínio de ocorrência 

do aquífero é estimada em quinze milhões de habitantes.

 – Mato Grosso do Sul (213 700 km²)

 – Rio Grande do Sul (157 600 km²)

 – São Paulo (155 800 km²)

 – Paraná (131 300 km²)

 – Goiás (55 000 km²)

 – Minas Gerais (51 300 km²)

 – Santa Catarina (49 200 km²)

 – Mato Grosso (26 400 km²)

Figura 13.3 – Aquífero Guarani
Fonte: http://3.bp.blogspot.com
Figura 13.3 – Aquífero Guarani
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Nomeado em homenagem à tribo Guarani, possui um volume de aproxi-

madamente 55 mil km³ e profundidade máxima por volta de 1 800 metros, 

com uma capacidade de recarregamento de aproximadamente 166 km³ ao 

ano por precipitação. É dito que esta vasta reserva subterrânea pode for-

necer água potável ao mundo por duzentos anos. Devido a uma possível 

falta de água potável no planeta, que começaria em vinte anos, este recurso 

natural está rapidamente sendo politizado, tornando-se o controle do Aquí-

fero Guarani cada vez mais controverso  (http://pt.wikipedia.org/wiki/
Aqu%C3%ADfero_Guarani)

Os projetos de desenvolvimento hídrico durante o século XX causaram im-

pactos significativos sobre os ecossistemas de água doce ao eliminar pânta-

nos e áreas úmidas, extrair a água para outros usos, alterar os fluxos d’água 

e contaminar a água com resíduos industriais e humanos. Em muitos rios e 

lagos, as funções do ecossistema se perderam ou foram prejudicadas. Em al-

gumas áreas, a crescente demanda por água provocou reduções no volume 

de rios de grande porte, afetando zonas ribeirinhas e costeiras adjacentes. 

Foram relatados problemas na reprodução e mortes de diversas espécies sil-

vestres, particularmente nos mais elevados níveis da cadeia alimentar, como 

conseqüência de altas extrações de água (WWC,2000). 

As áreas úmidas são um importante ecossistema de água doce, que influen-

cia não apenas a distribuição de espécies e a biodiversidade em geral, mas 

também os assentamentos e as atividades humanas. Elas proporcionam um 

controle natural de inundações, o armazenamento de carbono, a purificação 

natural da água e bens, como peixes, mariscos, madeira e fibra. 

Estimativas recentes revelam que talvez essas áreas cubram ao menos 12,8 

milhões de quilômetros quadrados. As atividades humanas, incluindo a 

agricultura e os assentamentos, causaram danos sérios aos ecossistemas de 

água doce e contribuíram para a perda de aproximadamente metade das 

áreas úmidas do planeta no século XX. Tal dano aos ecossistemas reduz a 

qualidade e a quantidade de água, o que provoca uma diminuição da real 

disponibilidade de água para uso humano. É difícil avaliar a superfície total 

de áreas úmidas perdidas nos últimos trinta anos, devido à escassez de da-

dos e à falta de informações precisas em âmbito mundial sobre a extensão 

original das áreas úmidas (WWC, 2000). 

Aula 13 - Ecossistemas de água doce



Atividade de aprendizagem
1) Defina o que são ambientes lênticos e lóticos. Quais são as diferenças 

entre esses dois ambientes?

2) Quais as principais ações antrópicas que nas últimas décadas têm prejudi-

cado o ecossistema de água doce?

3) Reflita: Você como cidadão, que medidas pode adotar no seu dia-a-dia 

para ajudar a diminuir os gastos de água?

Resumo

•	 O volume total de água na Terra é de aproximadamente 1,4 bilhão de 

km3, dos quais apenas 2,5%, ou cerca de 35 milhões de km3, corres-

pondem a água doce

•	 Ecossistemas de água doce são ecossistemas que apresentam a forma-

ção, a partir da água da chuva, das corredeiras, riachos, rios e lagos além 

dos tipos de vegetação e de animais que integram a cadeia alimentar. 

•	 Podem ser lênticos (formados por águas tranqüilas, como lagos, pânta-

nos, represas e mangues, entre outros) ou lóticos (formados por corren-

tes de água, tais como córregos e rios).

•	 Nos dias de hoje é fato que muitos países enfrentam a escassez de água 

doce. Essa escassez pode ser devido à ausência de natural deste recurso 

em determinados locais, ou então, devido ao desperdício de água e ao 

desenvolvimento de certas atividades, como a agricultura e indústrias.
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Aula 14 - Ciclos biogeoquímicos

Nesta aula vamos mostrar quais os principais ciclos biogeoquími-

cos relacionados aos sistemas aquáticos e terrestres. Os sistemas 

aquáticos recebem a carga do seu suprimento de nutrientes do 

influxo (força) das correntezas. Nos oceanos, os nutrientes provêm 

de duas principais fontes: aportes de rios (drenagem continental) e 

ressurgência de águas profundas. Veremos também sobre o ciclo 

dos principais nutrientes dos ecossistemas: água (hidrológico), fós-

foro, nitrogênio, e carbono. No final da aula, esperamos que você 

saiba a importância dos ciclos biogeoquímicos para a manutenção 

da vida em nosso planeta.

14.1 Fenômeno da Ressurgência (Aflora-
mento) 
O Fenômeno oceanográfico chamado ressurgência (ou afloramento) consis-

te na subida à superfície ou a níveis menos profundos, de águas profundas 

ricas em nutrientes. Este fenômeno arrasta os nutrientes que repousam no 

fundo até as camadas iluminadas do mar. No fundo, na ausência de luz, 

esses nutrientes são inertes. No entanto, quando atingem as camadas ilumi-

nadas, são utilizados pelas algas microscópicas, através da fotossíntese, e 

provocam uma “explosão” das microalgas (o fitoplancton) que são o início 

da cadeia alimentar marinha. Essas microalgas abundantes se constituem em 

alimento dos pequenos animais marinhos (zooplancton) que crescem mais 

rapidamente servindo de alimento para peixes pequenos que vão alimentar 

os peixes maiores e assim sucessivamente, até os peixes grandes, de valor 

comercias. No Brasil, este fenômeno ocorre em Arraial do Cabo, Rio de Ja-

neiro, onde encontra-se uma grande diversidade de pescados. A ressurgên-

cia portanto, fertiliza o mar. 
Fonte: http://www.arraialdocabo.info/arraialdocabo_rj/ressurgencia.htm

Figura 14.1 - Foto da Praia Grande em Arraial do Cabo (RJ)
 Foto: dicasdotimoneiro.com.br

Fotossíntese: Síntese de 
material orgânico a partir de 
substâncias inorgânicas mais 
simples, realizada pelas plantas 
clorofiladas, com aproveitamento 
de energia luminosa.



14.2 Ciclo da Água
Os oceanos constituem a principal fonte de água. A energia solar provoca 

a evaporação da água para a atmosfera, os ventos distribuem-na sobre a 

superfície do globo e a precipitação (chuvas) traz a água novamente para a 

Terra, onde ela pode ser armazenada nos solos e lagos. A água “perdida” 

por evapotranspiração do solo ou pelo fluxo de rios, canais e aquíferos sub-

terrâneos retorna finalmente para o mar (Figura 14.2).

Figura 14.2- imagem representativa do ciclo da água.
FONTE: USGS – United States Geological Survey.

14.3 Ciclo do Carbono
De grande importância para a vida, o ciclo do carbono é regulado por dois 

processos opostos: fotossíntese e respiração. Este ciclo é predominantemen-

te gasoso, com o dióxido de carbono (CO2) como o veículo principal do 

fluxo entre atmosfera, hidrosfera e biota. No entanto, é possível encontrá-lo 

principalmente em sedimentos e rochas sedimentares.

O carbono está constantemente entrando na atmosfera na forma de dióxido 

de carbono, metano (pode ser pela decomposição de animais) e outros ga-

ses. Além da respiração, a decomposição bacteriana e o vulcanismo também 

são fontes de carbono para atmosfera. Por outro lado, o carbono é incorpo-

rado por plantas verdes e pelos oceanos, seja pelo processo de fotossíntese 

ou pela incorporação do carbono em carapaças dos organismos. Ex: incor-

poração do carbono nas conchas dos bivalves. Os processos de entrada e 

saída do carbono estão ilustrados na figura 14.3 
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Figura 14.3 - imagem representativa do ciclo do carbono
Fonte: http://cienciastic.fc.ul.pt

Trata-se de um elemento essencial da vida, estando presentes em todos os 

seres vivos. As plantas terrestres utilizam o dióxido de carbono atmosférico 

para a fotossíntese. Já as plantas aquáticas (gramínias, algas e organismos 

fitoplânctônicos) utilizam o carbono derivado dos carbonatos dissolvidos. 

Pela respiração, o carbono é devolvido à atmosfera e hidrosfera.

Além de o carbono estar na atmosfera como dióxido de carbono, também 

é encontrado em reservatórios, tais como os combustíveis fósseis, que são 

substâncias formadas de compostos de carbono. Ex.: petróleo, carvão mine-

ral e gás natural. 

Reservatórios naturais de carbono

Você sabia que o ciclo do 
carbono está ligado diretamente 
com o clima? O aquecimento 
global é causado pela alta 
concentração de dióxido de 
carbono na atmosfera, gás 
responsável pelo efeito estufa.

14.4 Ciclo do Nitrogênio
Elemento essencial para os seres vivos, o nitrogênio é um componente de 

duas estruturas fundamentais: as proteínas e os ácidos nucléicos. Embo-

ra presente em grande concentração no ar atmosférico, essencialmente na 

combinação molecular N2, poucos são os organismos que o assimilam nessa 



forma. Apenas certas bactérias e algas cianofíceas (cianobactérias) podem 

retirá-lo do ar na forma de N2 e incorporá-lo às suas moléculas orgânicas. 

Contudo, a maioria dos organismos não consegue reter e aproveitar o nitro-

gênio na forma molecular, obtendo esse nutriente na forma de íons amônia 

(NH4+), bem como íons nitrato (NO3-). 

Algumas bactérias nitrificantes na superfície do solo realizam a conversão 

do nitrogênio, transformam a amônia em nitratos, disponibilizando esse ele-

mento diretamente às plantas e indiretamente aos animais, através das rela-

ções tróficas: produtor e consumidor. 

Outras bactérias também fixadoras de nitrogênio gasoso, ao invés de vi-

verem livres no solo, vivem no interior dos nódulos formados em raízes de 

plantas leguminosas, como a soja e o feijão, uma interação interespecífica 

de mútuo benefício (simbiose). Ao fixarem o nitrogênio do ar, essas bactérias 

fornecem parte dele às plantas. 

Portanto, a adoção do cultivo das leguminosas é uma prática recomendável 

à agricultura, porque desta forma as leguminosas colocam em disponibili-

dade o nitrogênio para culturas seguintes, não empobrecendo tanto o solo 

quanto à questão de nutrientes disponíveis. 

A devolução do nitrogênio à atmosfera, na forma de N2, é feita graças à 

ação de outras bactérias, chamadas denitrificantes. Elas podem transformar 

os nitratos do solo em N2, que volta à atmosfera, fechando o ciclo. Os deta-

lhes do ciclo do nitrogênio se encontram na figura 14.4.
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Figura 14.4. Ciclo do Nitrogênio.
Fonte: JUNIOR E SASSON, 1980.

14.5 Ciclo do Fósforo
Além da água, do carbono e do nitrogênio, o fósforo também é importante 

para os seres vivos. Esse elemento faz parte, por exemplo, do material here-

ditário e das moléculas energéticas de ATP (maior fonte de energia química 

disponível no metabolismo).

Em certos aspectos, o ciclo do fósforo é mais simples do que os ciclos do 

carbono e do nitrogênio, pois não existem muitos compostos gasosos de 

fósforo e, portanto, não há passagem pela atmosfera. Outra razão para a 

simplicidade do ciclo do fósforo é a existência de apenas um composto de 

fósforo realmente importante para os seres vivos: o íon fosfato. 

As plantas obtêm fósforo do ambiente absorvendo os fosfatos dissolvidos na 

água e no solo. Os animais obtêm fosfatos na água e no alimento. 

A decomposição devolve o fósforo que fazia parte da matéria orgânica ao 



solo ou à água. Daí, parte dele é arrastada pelas chuvas, para os lagos e ma-

res, onde acaba se incorporando às rochas.

Figura 14.5 Ciclo do Fósforo. 
Fonte: profpc.com.br

Atividade de aprendizagem
1) Explique sucintamente quais são os principais ciclos biogeoquímicos na 

natureza.

2) Qual a importância do carbono para a vida?

3) Cite onde o carbono está disponível na natureza.
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4) De que forma a maioria dos organismos retém o nitrogênio?

5) Por que o ciclo do fósforo, é mais simples que o ciclo dos demais compos-

tos químicos estudados?

Resumo
•	 Os ciclos geoquímicos são fundamentais para a manutenção da vida no 

planeta;

•	 A principal fonte de água do planeta são os oceanos;

•	 Fotossíntese e respiração são os principais mecanismos de liberação e 

absorção de carbono, respectivamente.

•	 O carbono está disponível na atmosfera, principalmente, na forma de 

dióxido de carbono e metano.

•	 Nitrificação é a transformação de nitrogênio gasoso em amônia e nitra-

to. O processo inverso é chamado denitrificação.

•	 O fósforo é importante, pois faz parte do material hereditário e das mo-

léculas de ATP.

Aula 14 - Ciclos biogeoquímicos

Nitrificação: É um processo 
químico-biológico de formação 
de nitrito no solo pela ação con-
junta de bactérias quimiossinteti-
zantes nitrificantes, pela ação de 
conversão da amônia em nitrato.

Desnitrificação: É o fenômeno 
de transformação de nitratos 
e outras substâncias em gás 
nitrogênio (N2) pela ação de 
bactérias desnitrificantes.





e-Tec Brasil133Aula 15 - Limnologia

Aula 15 - Limnologia

Com esse nome estranho quase ninguém se arriscaria a falar o que 

é limnologia, seria os estudo dos limos? A reposta é não. Limno-

logia é uma ciência que estuda um importante recurso do nosso 

planeta muito utilizado por todos nós, a água doce. Ao final da 

aula de hoje você deverá saber o que é limnologia e como esta 

ciência surgiu.

15.1 - Introdução
A limnologia (do grego, limne - lago, e logos - estudo) é a ciência que es-

tuda as águas interiores, como os lagos e rios, independentemente de suas 

origens, mas verificando as dimensões e concentração de sais, em relação 

aos fluxos de matéria e energia e as suas comunidades bióticas. Mais espe-

cificamente, a limnologia é o estudo das reações funcionais e produtividade 

das comunidades bióticas de lagos, rios, reservatórios e região costeira em 

relação aos parâmetros físicos, químicos e bióticos ambientais.

Na atualidade, a água é um recurso mineral ameaçado, colocando em ris-

co a sobrevivência da espécie humana (Tundisi, 1999). Além disso, o de-

senvolvimento econômico e social de qualquer país está fundamentado na 

disponibilidade de água de boa qualidade e na capacidade de conservação 

e proteção dos recursos hídricos. No entanto, para garantir conservação e 

proteção aos mananciais, em função dos seus usos e ocupações, é necessá-

rio estender ações de monitoramento e manejo para toda bacia hidrográfica, 

que em primeira instância define a quantidade e qualidade da água.

Curiosidade
Mananciais: são as fontes de água, superficiais ou subterrâneas, utili-

zadas para abastecimento humano e manutenção de atividades econô-

micas. As áreas de mananciais compreendem as porções do território 

percorridas e drenadas pelos cursos d´água, desde as nascentes até os 

rios e represas.



Figura 15.1 – Manaciais
Fonte: http://www.sblimno.org.br

Os estudos dos ecossistemas aquáticos remontam a Grécia Antiga, sendo 

inicialmente listagens de organismos. Apenas no final do século XIX passa-

ram a ser sistematicamente estudados com um estruturado ferramental te-

órico e metodológico. Pode ser considerada uma ciência multidisciplinar por 

aglutinar, ou seja, juntar profissionais de diversas áreas do conhecimento: 

engenharia, biologia, física, química, matemática, estatística, etc. A Limno-

logia tem indícios também no século XVIII com medidas de temperatura em 

lagos e, conseqüentemente, o reconhecimento da temperatura e densidade 

da água como uma das mais importantes variáveis ambientais, fundamentais 

na explicação do padrão de circulação das massas de água (Esteves, 1988). 

Apesar dos inúmeros e importantes estudos iniciais efetuados no século 

XIX, a Limnologia, consolidou-se com um ferramental teórico e metodoló-

gico bem estruturado no período de 1900 a 1950 (Esteves, 1988). A partir 

desse período a Limnologia, como subdisciplina da Ecologia, tomou corpo, 

desenvolvendo pesquisas relativas a importantes processos como produção 

primária e decomposição, substituição de espécies e de teorias, hipóteses e 

modelos, tais como do nicho ecológico.

Apresenta um ilimitado campo de atuação na pesquisa básica (estrutura 

e função dos ecossistemas aquáticos) e aplicada (controle da qualidade e 

quantidade da água, usos múltiplos de lagos e reservatórios, etc). Também 

tem um importante papel no monitoramento e recuperação dos corpos de 

água. Na atualidade, uma das atuações mais significativas do limnólogo diz 

respeito ao controle da eutrofização (processo decorrente do excesso de 

nutrientes básicos adicionados ao corpo de água). No Brasil, a Limnologia 

como ciência básica e aplicada, desenvolveu-se de forma sistemática a par-

Eutrofização: Fenômeno 
pelo qual a água é acrescida, 

principalmente, por compostos 
nitrogenados e fosforados 

(nutrientes), proporcionando 
a proliferação exacerbada de 
microorganismos aeróbicos, 

que aumenta a demanda 
bioquímica de oxigênio, levando 

muitas vezes a mortalidade de 
organismos de vários níveis 
tróficos. Diz que uma região 

é “eutrofizada” quando ela é 
rica em nutriente e pobre em 

oxigênio dissolvido.
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tir de 1970, com o surgimento de grupos de pesquisas por todo território 

nacional, culminando com a abertura de vários cursos de pós-graduação. 

Hoje pode ser considerada uma das mais importantes áreas da pesquisa em 

Ecologia no Brasil (www.ib.usp.br/limnologia).

O desenvolvimento da Limnologia no Brasil pode ser dividido em quatro 

períodos (Esteves, 1988). O período compreendido do descobrimento até 

1900 foi dominado por naturalistas estrangeiros e os trabalhos constituídos 

em grande parte por listagens de espécies. De 1900 a 1950 iniciaram-se as 

pesquisas no Brasil, principalmente pela permanência por longo período de 

pesquisadores de diversos países, entre eles destacando-se o americano Still-

man Wright e o holandês Hermann Kleerekoper. Este último tem adicional 

importância por ter sido um dos primeiros a escrever um livro sobre Limno-

logia. De acordo com Esteves (1988), no período compreendido entre 1950 

a 1970 as pesquisas passaram a ter um caráter holístico, destacando-se os 

trabalhos conduzidos por Samuel Murgel Branco. Esteves (1988) considera o 

período a partir de 1970 mais profícuos, isto é, proveitoso com a formação 

de diversos núcleos de pesquisas limnológicas distribuídos pelo país. Nesse 

período também foi constituída a Sociedade Brasileira de Limnologia (SBL), 

hoje uma entidade sólida. Pode-se também afirmar que a limnologia brasi-

leira, em grande parcela, tomou corpo a partir da década de 70 através de 

estudos em reservatórios. 

15.2 Ecologia de águas continentais
Como vimos, a ciência que estuda as águas continentais é chamada de lim-

nologia, é responsável pelo estudo de lagoas, represas, riachos, rios, áreas 

alagáveis, brejos, nascentes e etc. Os ecossistemas aquáticos são classifica-

dos em ecossistema de água salgada e ecossistema de água doce. Os ecos-

sistemas de água salgada são divididos em oceanos e mares (ocupam 70% 

de todo território da mundial), já os ecossistemas de água doce em Lênticos 

e Lóticos. 

Esses ecossistemas são classificados como importantes distribuidores de bio-

diversidade, pois apresentam em particular suas fronteiras (ecótonos) bem 

definidas. Habita esses ecossistemas uma diversidade de espécies, porém es-

tão suscetíveis a distúrbios devido ao curto espaço onde vivem e ao ciclo de 

vida curto. Contudo, ocorre uma adaptação no ambiente favorável e sendo 

ecossistemas menores, facilitam a ligação com outros habitats. A estrutu-

ra desses ecossistemas é dividido em seis zonas (http://www.infoescola.
com/biomas/ecossistemas-lenticos/):

Aula 15 - Limnologia

Holístico: Significa totalidade. 
Considerar o todo levando em 
consideração as partes e suas 
inter-relações.

Profícuo: Útil, proveitoso, 
vantajoso, proficiente.



•	 Zona profunda onde apenas heterótrofos vivem, como por exemplo, os 

bentos (espécies que ficam presas ao substrato); 

•	 Zona litoral apresenta vegetação enraizada em suas margens e duas sub-

divisões: eulitoral e sublitoral; 

•	 Zona limnética onde ocorre a água e seus organismos; 

•	 Zona de intérfase onde ocorre o contato da água com o ar (tensão su-

perficial da água): 

Nêustons vivem na camada superficial da água (primeiros centímetros); 

Plêustons microorganismos que “flutuam” na camada superficial da água;

•	 Zona fótica é o limite entre a zona profunda com a camada de água; 

•	 Zona de transição são os limites da zona profunda com a zona fótica e 

zona litoral com o continente; 

Figura 15.2 – Zonas do Ecossistema
Fonte: http://www.infoescola.com/

Atividade de aprendizagem
1) O que é limnologia?
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2) A partir de que século e aonde existem os primeiros registros da aplicação 

da limnologia?

3) Como se dá a zonação dos ambientes de água doce?

Resumo
•	 A limnologia é a ciência que estuda as águas interiores, independente-

mente de suas origens, mas verificando as dimensões e concentração de 

sais, em relação aos fluxos de matéria e energia e as suas comunidades 

bióticas.

•	 Para garantir a conservação e proteção aos mananciais, em função dos 

seus usos e ocupações, é necessário estender ações de monitoramento e 

manejo para toda bacia hidrográfica, que em primeira instância define a 

quantidade e qualidade da água. 

•	 Os estudos dos ecossistemas aquáticos remontam a Grécia Antiga.
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Aula 16 - Ecologia marinha

Esta aula tem como objetivo mostrar os principais conceitos de 

ecologia marinha. Ao concluirmos esta aula, você saberá o que 

é a ecologia marinha, as principais diferenças entre os ambientes 

marinhos e terrestres. 

16.1 Conceitos de ecologia marinha
O que é ecologia marinha?
“É um ramo da ecologia que estuda a interação dos organismos vivos 
com o ambiente marinho”

A ecologia marinha ganhou destaque com o aprimoramento dos estudos 

sobre as interações dos seres vivos entre si e com o ecossistema. Grandes 

expedições oceanográficas, como a de Charles Darwin com o navio Beagle 

(1831 – 1836) (Figura 1), contribuíram para o maior conhecimento da vida 

nos oceanos.

Figura 16.1- Navio Beagle 
Fonte: http://profedanielle.blogspot.com

Novas técnicas de estudo desenvolveram-se nas últimas décadas, ampliando 

o conhecimento sobre os organismos marinhos. Como conseqüência, dois 

ramos da ciência derivaram de todo este conhecimento acumulado: Pesca e 

Maricultura.



16.2 Importância dos oceanos na vida
Cerca de 3/4 da superfície do planeta é ocupada pelos oceanos. Os ocea-

nos constituem o maior repositório de organismos do planeta uma vez que 

existe vida em maior ou menor abundância em todos os domínios do meio 

marinho. 

A vida, de acordo com a hipótese atualmente mais aceita, se originou pro-

vavelmente em águas rasas dos oceanos primitivos e hoje os oceanos abri-

gam um vasto conjunto de formas variadas de vida.

16.3 Ambiente terrestre versus ambiente 
marinho
Embora os ambientes marinho e terrestre pareçam ser tão diferentes, os 

princípios ecológicos gerais são os mesmos. O que ocorre são condições 

especiais resultantes das diferenças das propriedades físicas e químicas da 

água em relação ao ar atmosférico. 

Segue abaixo as três principais diferenças entre o meio marinho e terrestre:

aMaior densidade da água, se comparado com o ar, o que possibilita me-

nor proporção de estruturas esqueléticas em função da flutuabilidade;

No aambiente marinho ocorre um tipo exclusivo de alimentação, denomi-

nado filtração;

aPor viverem na água, os organismos marinhos não tem problemas de des-

secação (perda de água) que os organismos terrestres enfrentam.

Por que a água do mar é salgada?
Basicamente, pela presença de sais dissolvidos na água, sendo, portanto 

uma solução constituída de duas partes: o solvente (água) e o soluto (sais).

Em 1 quilograma (Kg) de água do mar há em média, 35 gramas de compos-

tos dissolvidos, chamados sais inorgânicos, ou seja, 96,5% da água do mar 

é constituída de água pura e 3,5% de sais (Tabela 1):

Você sabia que os oceanos 
oferecem aproximadamente 300 

vezes mais espaço habitável 
do que o provido por habitats 

terrestres e de água doce?

Hipótese: Suposição 
admissível; teoria provável, 

mas não demonstrada.

Você sabia que, embora a 
quantidade de sais presentes na 

água do mar pareça pouca, se 
fosse retirada toda água pura 

que o compõe, formar-se-ia uma 
camada de 60 metros de altura 
de sais espalhados pelas áreas 

oceânicas, que cobrem quase ¾ 
da superfície do planeta!?

Tabela 1: Principais sais presentes na água do mar com salinidade 34,8.

PORCENTAGEM EM PESO

Cloro (Cl-)
Sódio (Na+)
Sulfato (SO42+)
Magnésio (Mg2+)
Cálcio (Ca2+)
Potássio (K+)
TOTAL

55,04
30,61
7,68
3,69
1,16
1,1
99,28

Fonte: Schmiegelow (2004).
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A salinidade é definida como o peso em gramas dos sais dissolvidos em 1 

Quilograma de água do mar. A unidade mais usada até poucos anos era 

“partes por mil” (%). Atualmente, também se utiliza a unidade PSU (sigla 

em inglês cujo significado é Escala Prática de Salinidade). Todavia, é bastante 

comum a utilização do valor da salinidade sem unidade.

Para ambientes de oceano aberto, a salinidade varia de 34 a 37, com média 

próxima de 35. Em regiões costeiras, tais valores variam muito devido à des-

carga da água doce de rios, chuvas ou à formação ou derretimento de gelo. 

No mar vermelho, onde há uma excessiva evaporação da água, a salinidade 

pode chegar a 40. Já no Mar Báltico, onde existe uma grande descarga de 

água doce, a salinidade não passa de 20.

16.4 Divisões Ecológicas do Espaço Mari-
nho
Para facilitar o estudo dos organismos marinhos, os cientistas dividiram o 

oceano em duas províncias: Pelágica (Nécton + Plâncton) e Bêntica. Existem 

várias subdivisões de ambas as províncias, que variam de acordo com a pro-

fundidade, sendo de caráter geográfico. Todavia, do ponto de vista da eco-

logia marinha, o mais importante é ter clara a definição de três conceitos: 

Plâncton, Nécton e Bentos.

a)Plâncton: São os organismos que possuem capacidade natatória reduzi-

da, com baixo poder de locomoção, vivendo livre entre as correntes oceâni-

cas, assim são transportados passivamente através delas no mar. Ex: micro-

algas e macroalgas, pequenos crustáceos, medusas (águas-vivas). A palavra 

plâncton vem do grego planktos = organismo que flutua passivamente pela 

correnteza.

b)Nécton: São os organismos que também vivem na coluna d´água, assim 

como o plâncton, mas possuem movimentos próprios, com poder de loco-

moção. Ex: Peixes e Baleias

c)Bentos: São os organismos que vivem associados ao fundo. Ex: camarão 

e estrela do mar.

Saiba mais
Você sabia que na biologia pesqueira existem duas classificações comple-

mentares quanto à ocorrência e o hábito alimentar dos peixes que são :

• recursos pelágicos: são os peixes que vivem e se alimentam na coluna 

d´água. Ex.: as sardinhas. 



• recursos demersais: são os peixes que se alimentam e vivem associados 

ao fundo. Ex.: a corvina. 

Atividade de aprendizagem
1) O que é ecologia marinha?

2) Descreva três principais diferenças entre o ambiente marinho e terrestre:

3) Por que a água do mar é salgada?

4) Quais as diferenças entre Plâncton, Nécton e Bentos? Cite exemplos.

Resumo
•	 Ecologia é a ciência que estuda interação dos organismos vivos com o 

ambiente marinho;

•	 As propriedades da água são responsáveis pelas principais diferenças en-

tre os meios marinho e terrestre

•	 A presença de sais faz com que a água fique salgada.

•	 Em termos ecológicos podemos diferenciar os organismos marinhos em 

plâncton, nécton e bentos.

•	 Peixes demersais têm o hábito alimentar e ocorrência associado ao fundo 

do mar. Já os peixes pelágicos têm ocorrência, bem como a alimentação 

na coluna d´água.
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Aula 17 - Plâncton, Nécton e Bentos

Hoje vamos identificar os diferentes grupos de organismos relacio-

nados aos tipos de habitats costeiros e oceânicos e as particulari-

dades que distinguem cada um desses grupos. A importância de 

conhecer os vários grupos de organismos marinhos é necessária 

para que você saiba distinguir as diferentes espécies que habitam 

as águas rasas e profundas e os diferentes tipos de habitats em 

que são encontradas. Ao final desta aula esperamos que você re-

conheça os diferentes ambientes marinhos e suas divisões, tanto 

em água rasa quanto em água profunda e a importância ecológica 

e econômica dos principais grupos de organismos marinhos. 

17.1 Ambientes marinhos
Os organismos marinhos podem ser classificados de acordo com o ambiente 

que habitam. Assim há espécies oceânicas e espécies neríticas dependendo 

de quais organismos que são encontrados no oceano aberto ou em águas 

costeiras, respectivamente. Como já vimos na aula anterior, também há es-

pécies de hábito pelágico e bêntico. 

Figura 17.1 - Tipos de ambientes marinhos 
e suas classificaões.
Fonte: http://www.qualibio.ufba.br/

Como já conceituado na aula anterior, uma variedade de plantas e animais 

marinhos que vivem associados ao fundo ou que dependem de um substra-

to são coletivamente chamados de bentos. Os Bentos incluem algas fixas, ou 

que vivem sob um substrato em profundidades rasas, animais sésseis como 

esponjas, cnidários e alguns bivalves como as cracas, além dos organismos 

que rastejam ou escavam no substrato, como vermes marinhos conhecidos 

como poliquetas, crustáceos e equinodermos como estrelas e ouriços-do-

-mar que habitam ambientes rasos e profundos.



Exemplos de organismos bênticos:

Figura 17.2 - Algas bênticas
Fonte: http://www.forum.pt

Figura 17.4  - Cracas (Bivalve) 
Fonte: http://www.ib.usp.br

Figura 17.6 - Estrela do mar 
(Equinodermo)
Fonte: clickescolar.com.br

Figura 17.3 - Esponja (Porifera)
Fonte: http://www.tomzap.com

Figura 17.5 – Crustáceo   
Fonte: revistaiateclube.com.br

Figura 17.7 - Verme marinho 
(Poliqueta) 
onte: http://picasaweb.google.com

Já o ambiente pelágico é caracterizado por dois tipos básicos de organismos 

marinhos. Um tipo inclui o plâncton que são organismos incapazes ou com 

pouca locomoção que não permite vencer as correntes e assim são transpor-

tados passivamente através delas no mar.
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Exemplos de organismos planctônicos:  

Aula 17 - Plâncton, Nécton e Bentos

Figura 17.8 – Zooplâncton
Fonte: http://coastalcare.org

Figura 17.9 - Fitoplâncton. 
Fonte: NASA  Fonte:  http://1.bp.blogspot.com  

Figura 17.10 - Medusa (Cnidaria)
Fonte: http://coastalcare.org

Figura 17.11 - Foraminíferos.
Fonte:  http://pt.wikipedia.org/ 

Dependendo se o organismo planctônico for uma planta ou animal, uma 

distinção é feita entre fitoplâncton (microalgas) e zooplâncton (animais). Em-

bora muitas espécies planctônicas tenham dimensões microscópicas, o ter-

mo não é sinônimo de tamanho pequeno, pois há vários organismos como 

as águas-vivas que pertencem ao zooplâncton e podem medir até alguns 

metros de diâmetro. E nem todo o plâncton é completamente passivo; a 

maioria, incluindo muitos organismos do fitoplâncton são capazes de nadar 

e muitos organismos do zooplâncton realizam migrações verticais diárias, 

apresentando, assim, algum controle de sua ocorrência vertical, porém são 

incapazes de controlar sua distribuição horizontal, que é determinada pela 

dinâmica da movimentação das massas de água. 

A classificação dos organismos planctônicos ainda inclui o protozooplâncton 

(formado por protozoários ciliados, foraminíferos, radiolários e também 

vários gêneros de dinoflagelados heterótrofos e nanoflagelados bacterió-
fagos) e pelo bacterioplâncton (cianobactérias que, apesar de clorofiladas, 

são bactérias e também espécies de fungos e leveduras).

Bacteriófagos: Tipo de vírus 
que infectam bactérias.

Ciliados: Classe dos animais 
cilióforos, que possuem cílios 
durante toda a vida. São para-
mécios, opalinas e outras formas, 
em sua maioria de vida livre.

Dinoflageladas: Grupo de 
organismos unicelulares vegetais 
(algas), flagelados e assimétricos, 
e cujas células, muito elaboradas, 
em geral se mostram cobertas 
por uma carapaça de celulose, 
freqüentemente com aspecto 
de mosaico, e provida de dois 
sulcos. Têm dois flagelos, plastí-
dios escuros, manchas fotor-
receptoras; reproduzem-se por 
divisão longitudinal e, às vezes, 
compõem colônias.

Radiolários: Ordem de proto-
zoários, actinópodes, esféricos, 
com o protoplasma dividido, 
por uma cápsula quitinosa com 
vários poros, em duas porções: 
interna e externa; e esqueleto 
em geral de sílica ou sulfato 
de estrôncio, e com espinhos 
radiados. São marinhos e pelági-
cos, ocorrendo até 5.000 m de 
profundidade.



Saiba mais
Migração vertical diária 

A migração vertical diária refere-se ao deslocamento que realizam alguns 

organismos vivos na zona fótica (luz) do oceano. Os organismos que exi-

bem este padrão de comportamento vão desde o plâncton microscópico até 

necton maiores como os peixes. Os organismos realizam a migração vertical 

diária em resposta a gradientes ecológicos (recursos, presas, depredadores) 

na zona pelágica. No caso do fitoplâncton autótrofo, migra para abaixo du-

rante a noite para obter nutrientes, mas volta à superfície durante o dia 

para realizar fotossíntese. Isto se deve porque a luz diminui na superfície da 

água, impossibilitando a fotossíntese, mas a disponibilidade de nutrientes 

aumenta abaixo da coluna de água. Já o zooplâncton heterotrófico e os ani-

mais maiores não requerem luz para seu crescimento. No entanto, em águas 

superficiais bem iluminadas onde suas presas são mais abundantes, podem 

ser vulneráveis a depredadores maiores que caçam utilizando a visão. Como 

resultado, alguns tomam o padrão oposto à migração vertical diária, viajan-

do à superfície durante a noite, e descendo a profundidades mais escuras e 

seguras durante o dia. 
Fonte: http://pt.wikilingue.com/es/Migra%C3%A7%C3%A3o_vertical_di%C3%A1ria

Os outros organismos que habitam o ambiente pelágico são conhecidos 

como nécton. O nécton inclui os animais com capacidade de natação que, 

ao contrário do plâncton, são forte o bastante para nadar contra correntes e 

são, consequentemente, independentes do movimento das águas. O nécton 

inclui os peixes, lulas, polvos, tartarugas e os mamíferos marinhos.

Exemplos de animais pertencentes ao nécton:

Figura 17.12 – Tartaruga 
Fonte:   http://biocurioso.blogspot.com
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Figura 17.13 – Tartaruga 
Fonte:   http://biocurioso.blogspot.com Figura 17.14 – Lula 

Fonte: http://www.achetudoeregiao.com.br

Mas nem sempre a separação entre plâncton e necton é tão evidente. Por 

exemplo, as larvas e juvenis da maioria dos peixes são uma parte importante 

do plâncton. Por outro lado, alguns organismos do zooplâncton como certos 

crustáceos se agregam em grandes cardumes, e poderiam ser considerados 

como “micronécton”.

17.2 O plâncton e sua importância no am-
biente marinho 
Em seu conjunto, o plâncton é de vital importância para os ecossistemas 

marinhos, pois representa a base da teia alimentar pelágica nos oceanos e 

mudanças em sua composição e estrutura podem ocasionar profundas mo-

dificações em todos os níveis tróficos. 

17.2.1 Fitoplâncton
O fitoplâncton inclui vários grupos de microalgas pertencentes a mais de 

uma dezena de classes, como as diatomáceas, os dinoflagelados (Noc-

tiluca) e os cocolitoforídeos. As diatomáceas e os dinoflagelados são en-

contrados tanto em regiões costeiras quanto oceânicas, ao passo que os 

cocolitoforídeos são mais comuns em águas oceânicas.

a) COCOLITOFORíDEOS: São organismos unicelulares, fotossintéticos, com 

esqueleto formado de carbonato de calcário. Pertencem ao mesmo grupo 

das algas que as diatomáceas, são extremamente pequenas, vivem preferen-

temente em ambiente oceânico com água oxigenada, límpida e quente. São 

flagelados, dotados de uma carapaça externa (cocosfera) constituídas por 

diversos elementos que encaixam uns nos outros e que, se dissociam após 

a morte.

Micronécton: São organismos 
entre 20 e 200 µm. Possuem 
exoesqueleto ou endoesqueleto 
tais como crustáceos ou peque-
nos peixes mesopelágicos.



b) DIATOMÁCEAS: Microorganismos autotróficos (algas) providos de uma 

rígida carapaça silicosa formada por duas valvas (partes) que se encaixam, e 

que, em algumas espécies, é ricamente ornamentada. Vivem na água doce 

e na salgada, formando, freqüentemente colônias gelatinosas.

O fitoplâncton encontra-se na base da cadeia alimentar dos ecossistemas 

aquáticos, uma vez que serve de alimentação a organismos maiores. Está na 

base porque pertence ao nível trófico dos produtores. Além disso, acredita-

-se que o fitoplâncton é responsável pela produção de cerca de 98% do 

oxigênio da atmosfera terrestre. Teoricamente, uma vez que se pensa que a 

vida na Terra começou no mar, o fitoplâncton terá sido o responsável pela 

aparição dos organismos heterotróficos, que utilizam, não só diretamente o 

plâncton na sua alimentação, mas também o oxigênio para sua respiração. 

Em algumas situações especiais quando as condições de luz, nutrientes e 

reduzida dispersão favorecem o crescimento algal, ocorrem verdadeiras 

explosões populacionais de algumas espécies oportunistas, formando os 

“blooms” de fitoplâncton. Nesses eventos, a concentração de algas chega a 

atingir dezenas e centenas de milhões de células por litro de água e, depen-

dendo da espécie, pode formar grandes manchas visíveis a olho nu, muitas 

vezes com coloração avermelhada e daí a denominação dessas formações 

de “maré vermelha”. Essas ocorrências são comuns e sazonais nas regiões 

temperadas, constituindo-se em elos importantes na cadeia de produção 

biológica. Entretanto, quando as espécies oportunistas são produtoras de 

toxinas, esses florescimentos podem ser catastróficos para o ecossistema e 

representar sérios riscos para a saúde humana.

17.2.2 Zooplâncton
O zooplâncton é essencial para a manutenção do ecossistema aquático, pois 

está na base da cadeia alimentar. É utilizado também como indicador bioló-

gico, pois muitos organismos são sensíveis a poluição das águas.

O zooplâncton abrange a porção animal do plâncton. Os mais numerosos 

são os crustáceos e dentre estes, principalmente, os copépodes. No entan-

to, praticamente todos os filos (grupos) de invertebrados marinhos estão re-

presentados no zooplâncton, ao menos durante alguma etapa do ciclo de vida.

O zooplâncton pode ser dividido em dois grupos básicos: o holoplâncton, 

que inclui organismos que passam todo o ciclo de vida no plâncton, como 

alguns pequenos crustáceos (copépodes); e o meroplâncton, que inclui or-

ganismos que passam apenas uma fase da vida no plâncton, como os ovos, 

Algal: O mesmo que algas. 
Ex: Favorece o crescimento 

algal. Ex²: Favorece o 
crescimento das algas.

Copépodes: Grupo de 
artrópodes, na maioria 

microscópicos ou muito 
pequenos, e cujo tronco 
tem nove somitos livres, 
sendo os quatro últimos, 

nas espécies parasitas, 
desprovidos de apêndices e 

reduzidos.

Somitos: Cada um dos 
segmentos de um artrópode 

ou anelídeo.
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larvas e juvenis de organismos cujos adultos fazem parte ou de comunidades 

bêntica ou nectônica. As larvas e os ovos de peixes fazem parte do mero-

plâncton, e são denominadas ictioplâncton.

Atividade de aprendizagem
As imagens abaixo representam os organismos planctônicos, néctonicos e 

bentônicos. Assinale o compartimento correto no qual cada organismo per-

tence.

 

Figura 17.15 – Aprendizagem I
Fonte: pt.wikinoticia.com

Figura 17.16 – Aprendizagem II
Fonte: nomarprofundo.blogspot.com

Figura 17.17 – Aprendizagem III
Fonte: http://www.criandomsn.com

Figura 17.19 – Aprendizagem V
Fonte: cmcmadeira.org

Figura 17.21 – Aprendizagem VII
Fonte: imotion.com.br

Figura 17.18 – Aprendizagem IV
Fonte: aquallun.com.br

Figura 17.20 – Aprendizagem VI
Fonte: icimnet.com.br

Figura 17.20 – Aprendizagem VI
Fonte: icimnet.com.br
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c. (   ) bentos
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Resumo
•	 Os organismos marinhos podem ser classificados de acordo com o am-

biente que habitam. Assim há espécies oceânicas e espécies neríticas. A 

classificação de habitat ainda distingue as espécies pelágicas, que ha-

bitam a coluna d’água e as espécies bênticas, que vivem associadas ao 

fundo. 

•	 Os bentos incluem uma variedade de plantas e animais marinhos que 

vivem associados ao fundo ou que dependem de um substrato. 

•	 O plâncton inclui organismos que são incapazes de se locomover através 

das massas d’água, ou seja, são transportados passivamente através das 

correntes marinhas.

•	 O nécton inclui os animais com capacidade de natação que, ao contrá-

rio do plâncton, são forte o bastante para nadar contra correntes e são 

consequentemente independentes dos movimentos das águas. O nécton 

inclui os peixes, lulas, polvos, tartarugas, e os mamíferos marinhos.
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Aula 18 - Recifes biológicos

Na aula de hoje iremos aprender sobre as construções realizadas 

por organismos marinhos, seu funcionamento e porque são consi-

derados um dos mais espetaculares ecossistemas marinhos. Nesta 

aula vocês irão aprender o que são recifes biológicos, sua distribui-

ção, quais organismos vivem nesse ambiente e qual a importância 

que eles têm para a pesca e a manutenção da vida nos oceanos. 

Ao final da aula você compreendará melhor o funcionamento dos 

recifes biológicos e qual é a sua relevância para o meio marinho. 

Vamos começar?

Figura 18.1 – Recifes
Fonte: http://www.traqueatomico.com

18.1 – Recifes biológicos
Os recifes biológicos correspondem cerca de 15% do fundo marinho en-

tre 0 e 30 metros de profundidade. Eles cobrem cerca de 0,2%, da área 

oceânica mundial. São estruturas sólidas ou consolidadas que aumentam a 

complexidade tridimensional no ambiente marinho. Podem ser biológicos 

ou não-biológicos (costões rochosos, recifes artificiais). Recifes biológicos é 

uma estrutura de organismos vivos (corais, algas calcárias e moluscos ver-

metídeos). Ocorrem ao longo da costa, na zona intertropical, onde as águas 

apresentam temperaturas entre 20 e 28° C e em águas pouco profundas, 

onde as ondas e correntes são fortes.



Figura 18.2 - Mapa múndi em destaque a área de ocorrência de Recifes de Coral
Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br

Em geral são reconhecidos dois tipos biológicos de corais. De um lado, os 

que têm zooxantelas (dinoflagelados) simbióticas, aproveitando diretamente 

elementos produzidos pelo processo fotossintético e os capazes de edificar, 

chamados zooxantelados. De outro, os que não possuem zooxantelas, cha-

mados azooxantelados, pois raramente podem edificar.

Uma alta diversidade de plantas e animais constrói plataformas de pedra 

calcária com seus esqueletos, a maioria dos recifes de coral são colônias de 

medusas que formam esqueletos de pedra calcária debaixo de seus corpos. 

Algas calcárias vermelhas e verdes também formam esqueletos que contri-

buem à formação dos recifes.

Figura 18.3 -  Corais I 
Fonte: peluts.net

Figura 18.4 – Corais II
Fonte: osseresvivos.blog.terra.com.br
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18.2 Formação dos recifes
Como se formam os recifes?
O coral nada mais é que um pequeno animal marinho, que vive em colônias 

- geralmente em mares de temperatura mais amena, como nas regiões tro-

picais e subtropicais. Enquanto está vivo, esse organismo secreta à sua volta 

um esqueleto de carbonato de cálcio, substância extraída da água do mar. 

Após sua morte, novas colônias desenvolvem-se sobre essa estrutura rígida, 

formando, com o tempo, os paredões calcáreos que chamamos de recife. O 

processo todo demora, obviamente, milhares de anos.

“Existem três tipos de recifes de coral: franjas, barreiras e atóis”, afirma a 

bióloga Flora Hadel, da Universidade de São Paulo (USP). Sua formação ge-

ralmente começa pelas praias, estendendo-se até 400 metros mar adentro. 

Nesse estágio inicial, eles são batizados de franjas. Já as barreiras surgem 

quando a erosão das praias afasta o recife da beira-mar. É o caso da mais 

famosa dessas formações, a Grande Barreira de Corais, na Austrália, com 2 

000 quilômetros de extensão. O atol, por sua vez, é como um anel, formado 

quando essas barreiras circundam alguma ilha que, também devido à ero-

são, deixa de existir.

Os recifes de coral têm vital importância para a manutenção do equilíbrio 

biológico, por servirem de abrigo para uma enorme diversidade de espécies 

de peixes, algas, crustáceos e outras criaturas marinhas que vivem e se re-

produzem sob sua proteção. Eles também estão entre os mais ameaçados 

pela elevação da temperatura da Terra, pois o aquecimento dos mares pode 

levá-los à extinção (http://mundoestranho.abril.com.br/ambiente/per-
gunta_285656.shtml).

Os corais conseguem a maioria de seu alimento e energia, para formação 

do esqueleto, através da fotossíntese de algas simbióticas chamadas zoo-

xanthellae, que vivem em seus tecidos. Também capturam pequenos orga-

nismos com suas células urticantes. Os nutrientes produzidos pelo metabo-

lismo desses alimentos são utilizados pelo zooxanthellae. A alta densidade 

populacional nos recifes requer fortes correntes e/ou a ação das ondas para 

abastecer o oxigênio para respiração, nutrientes para o crescimento, carbo-

natos para os esqueletos e outros alimentos. Sua principal característica, a 

alta diversidade de coloração de seus animais e plantas, é difícil de expressar 

no papel. Há muitas relações simbióticas entre os organismos. Como em 

outros sistemas com alta diversidade, há muitos tipos de organismos, mas 

pequenas populações de cada tipo.



Os vários corais, mariscos, esponjas e algas se fixam uns aos outros para 

formar complexas superestruturas porosas, nas quais vivem outros animais. 

Quando os corais morrem, os esqueletos de pedra calcária são logo invadi-

dos por algas não simbióticas de vida livre. Muitos animais pequenos (mo-

luscos e caranguejos) se alimentam dos pólipos dos corais ou de seu muco. 

A estrutura do recife é uma fonte rica de alimento para vários consumidores, 

como por exemplo, o peixe papagaio, que utiliza o coral vivo e morto como 

fonte de alimento. Os pepinos do mar digerem fragmentos de recifes. Par-

tículas de matéria orgânica (resíduos) na areia calcária, entre os corais, são 

consumidas por crustáceos e pequenos peixes. São comuns os grandes car-

nívoros como as “moréias” que vivem nos recifes, e barracudas e pequenos 

tubarões que vivem em suas margens. Um dos maiores predadores de coral 

são as estrelas-do-mar, principalmente a estrela A canthaster planci que se 

alimenta de pólipos vivos. A partir da década de 60 as populações de estrelas 

do mar cresceram assustadoramente na região Indo-Pacífica causando mor-

talidade em massa de colônias de coral.

Curiosidade
Esses ecossistemas, de recifes de coral, são extremamente importantes 

em termos de recursos biológicos, com incomparável diversificação, sen-

do um banco genético de vital relevância para usos atuais e futuros da 

população do planeta (Pereira & Soarez-Gomes et.al, 2002).

As espécies comestíveis dos recifes de coral são vulneráveis à pesca, porque 

há muitos tipos de organismos, mas suas populações são pequenas e são 

facilmente sobrepescadas. Muitas espécies estão desprotegidas, porque os 

recifes são rasos e a água clara; por exemplo, a lagosta espinhosa tem sido 

pescada em excesso por mergulhadores e pescadores com redes. A manu-

tenção da população de lagostas depende de soltar grande número de lar-

vas na água para que sejam dispersas por várias milhas ou realizar um mane-

jo sustentável dessa pescaria. Quando as populações de lagostas se tornam 

escassas em áreas muito extensas, o número de larvas pode estar abaixo do 

mínimo necessário para manter as populações desta área. Parece necessário 

estabelecer acordos internacionais para que a produtividade da pesca não 

decaia excessivamente e a indústria pesqueira continue viável.

18.2.1 Principais tipos de recifes
•	 Tipo Franja: projetam-se diretamente para o mar;

•	 Tipo Barreira: são separados dos continentes por uma laguna
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•	 Atol: são circulares ou ovais formando uma laguna central e estão asso-

ciados aos ápices de vulcões submersos.

Os recifes em franja são formações simples e próximas aos continentes ou 

a ilhas. Este é o tipo mais comum de recife. Diversas formações em franja 

ocorrem no Caribe, próximo à Florida e às Bahamas. 

As barreiras são formações lineares ou semicirculares, separadas do conti-

nente por canais. Um exemplo é a Grande Barreira de Corais da Austrália, a 

maior do mundo, que se estende por mais de mil quilômetros ao longo do 

litoral australiano.

Os atóis são recifes em forma de um grande anel, no centro do qual se forma 

uma lagoa de água salgada. Os atóis emergem em águas mais distantes dos 

continentes e geralmente se formam sobre antigos vulcões submersos. Um 

dos mais conhecidos é o Atol de Bikini, situado no oceano Pacífico e palco 

de testes nucleares nas décadas de 40 e 50.

Figura 18.5 - Atol 
Fonte: http://gooutside.terra.com.br

Figura 18.7 - Barreira de recifes de coral
Fonte: http://www.zonacosteira.bio.ufba.br

Figura 18.6 -Recife de franja
Fonte: http://www.zonacosteira.bio.ufba.br



Saiba mais
Recifes Artificiais

Você já ouviu falar de Recifes Artificais?

Recifes artificiais podem ser definidos como estruturas submersas, que, 

quando dispostas no ambiente marinho fornecem substrato para a coloniza-

ção de diversos organismos, criando um ambiente artificial similar aos recifes 

naturais. Várias espécies de peixes de importância econômica e ecológica 

utilizam estes hábitats como abrigos contra predadores, áreas de crescimen-

to, reprodução e alimentação.

A fim de auxiliar a gestão do recurso pesqueiro na costa paranaense, entre 

1997 e 2003 foi realizado um experimento, em que foram instalados na 

plataforma rasa nas imediações das Ilhas de Currais, mais de 1500 recifes 

artifciais de diversos tipos, incluindo o afundamento das balsas Dianka e 

Espera-7. Este trabalho foi realizado por pesquisadores da Universidade Fe-

deral do Paraná com apoio financeiro do Governo Federal, e ficou conhecido 

como Projeto RAM (Recifes Artificiais Marinhos).

Os resultados do RAM demonstraram a viabilidade desta ação, onde os reci-

fes se tornaram uma ferramenta versátil no incremento e gestão dos recur-

sos pesqueiros e na conservação da biodiversidade marinha.

Dos resultados obtidos, os mais significativos foram o aumento da produti-

vidade biológica e pesqueira da região, que aconteceram devido à exclusão 

da pesca de arrasto feita pelos grandes barcos camaroeiros. Outro resultado 

positivo foi a criação de um atrativo turístico voltado à pesca esportiva e ao 

mergulho.

Em 2003, iniciou-se um novo projeto o REBIMAR, no qual foram utilizados 

novos modelos de recifes com o propósito principal de se tornarem áreas 

para facilitar o recrutamento larval de várias espécies de organismos, in-

cluindo peixes de interesse comercial. Para tanto, a equipe do programa 

desenvolveu um modelo de recife em formato de cubo, nas dimensões de 

40x40x50 cm, pesando cerca de 100 kg. Em toda sua extensão, há uma 

abertura em forma de trevo que possibilita o ganho de 30% de superfície 

para fixação dos organismos marinhos.

A avaliação do Programa REBIMAR é feita por meio do monitoramento dos 

aspectos naturais e socioeconomicos previstos na Instrução Normativa do 
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IBAMA. O lançamento dos recifes foi iniciado pelo município de Pontal do 

Paraná, e em pouco mais de 3 meses após a instalação das primeiras estru-

turas, os resultados positivos já puderam ser notados, visto que a área onde 

as estruturas estão localizadas está sendo procurada por diversos pescado-

res, confirmando que esse tipo de ação consegue incrementar a produção 

pesqueira local. 

Fonte: www.marbrasil.org. 

Figura 18.8 -Foto do modelo de Recife 
Artificial utilizado pelo projeto REBIMAR.
Fonte: www.funpar.ufpr.br 

Atividade de aprendizagem
1) Onde ocorrem os recifes de coral?

2) Como são formados os recifes de coral?

3) Quais são os tipos de recifes de coral?

Aula 18 - Recifes biológicos



4) Por que o ambiente recifal apresenta alta diversidade biológica?

Resumo
•	 Os recifes biológicos correspondem a cerca de 15% do fundo marinho 

entre 0 e 30 metros de profundidade. 

•	 Podem ser biológicos ou não-biológicos (costões rochosos, recifes arti-

ficiais). Recifes biológicos é uma estrutura de organismos vivos (corais, 

algas calcárias e moluscos vermetídeos);

•	 Ocorrem ao longo da costa, na zona intertropical, onde as águas apre-

sentam temperaturas entre 20 e 28° C.
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Aula 19 - Principais ciclos de vida de    
 invertebrados marinhos

Na aula de hoje iremos aprender sobre importantes aspectos do ci-

clo de vida dos organismos marinhos invertebrados. Abordaremos 

os modos de reprodução, os padrões de desenvolvimento, a diver-

sidade de larvas e as estratégias reprodutivas de modo geral. Ao 

concluirmos esta aula você deverá saber diferenciar os principais 

ciclos de vida dos invertebrados marinhos e quais as suas implica-

ções (oportunidades e limitações).

19.1 Ciclos de Vida
O conhecimento dos ciclos de vidas é de grande importância para o enten-

dimento sobre o funcionamento dos ecossistemas, a estrutura das comu-

nidades marinhas pode ser controlada por uma série de fatores que estão 

relacionados com os ciclos de vida dos invertebrados marinhos, como por 

exemplo, o assentamento de larvas. Um importante exemplo de importância 

do conhecimento dos ciclos de vida é dado pelos cnidários hidrozoários, que 

no passado tiveram suas larvas reconhecidas como outra espécie, resultando 

numa classificação separada de hidróides e medusas. Mostrou-se assim que 

um dos maiores equívocos é tentar definir espécies baseando-se apenas na 

sua forma adulta.

Figura 19.1 – Hidrozoários I
Fonte: luna-marise.blogspot.com

Figura 19.2 – Hidrozoários II
 Fonte: jjoel.com

Hoje em dia já se sabe que boa parte dos organismos bentônicos possui na 

sua fase larval uma forma planctônica, assim como espécies pelágicas que 

podem passar um bom tempo em dormência, pertencendo durante esse 

período aos bentos.



19.2 Modos de reprodução
Os modos de reprodução estão intimamente relacionados com o meio que 

esse organismo vive. Como, por exemplo, os organismos de água doce que 

dependem do equilíbrio osmótico, retenção de água corporal e a fertiliza-

ção dos gametas, para tanto, esses organismos desenvolveram mecanismos 

para driblar essas dificuldades.

Os invertebrados marinhos, de modo geral, não enfrentam esses problemas, 

pois possuem fertilização externa e o desenvolvimento de larvas planctôni-

cas o que influenciam de forma marcante as estratégias reprodutivas destes 

organismos. A reprodução pode ser de dois tipos: assexuada e sexuada. 

A reprodução assexuada é caracterizada pela ausência da combinação gené-

tica, isto é, não envolve a união de gametas, pode ocorrer de maneira cíclica 

ou somente em certo estágio da vida. Também podem ocorrer as alternân-

cias de gerações quando ocorre uma fase assexuada e outra sexuada, como 

ocorre com alguns cnidários, como as medusas. A reprodução assexuada é 

observada em algumas anêmonas do mar e estrelas-do-mar.

Gametas: células reprodutoras 
femininas e masculinas 

haplóides (n).

Figura 19.3 - Alternância de gerações de medusas 
Fonte: blogosferagg.blogspot.com

Figura 19.4 - Fotos de anêmona      
Fonte: http://www.bicodocorvo.com.br
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Figura 19.5  - Estrela-do-mar      
Fonte: http://www.aroundtheworld.com.br/

Figura 19.6 - Figura: Reprodução assexuada de 
uma anêmona.
Fonte: terra-online.blogspot.com

a) Oportunidades da Reprodução Assexuada
•	 Gerar descendentes sem a presença de um parceiro e de gametas.

•	 Produzir um novo indivíduo com menor gasto de ATP (energia).

•	 Aproveitar condições ambientais favoráveis (colonização de novos am-

bientes).

b) Limitações da Reprodução Assexuada
•	 Diminui a variabilidade genética, pois não há trocas de gametas, assim os 

indivíduos possuem o material genético idêntico.

Já a reprodução sexuada envolve a produção meiótica de gametas (meiose 
gamética) e ocorre a recombinação genética, tornando-se impossível a 

geração de genomas idênticos, aumentado assim a diversidade genética dos 

indivíduos.

c) Oportunidades da Reprodução Sexuada
•	 Recombinação genética, pois há combinação de gametas;

•	 Reduz a expressão de genes potencialmente danosos;

•	 Adaptabilidade a mudanças ambientais.

d) Limitações da reprodução sexuada
•	 Maior gasto de energia para produção de gameta e busca por parceiros;

•	 Machos e fêmeas precisam produzir os gametas na mesma época para 

a reprodução.

19.3 Padrões de desenvolvimento
Uma grande diversidade de padrões de desenvolvimento é observada nos 

organismos marinhos e como resultado desses padrões pode-se encontrar 

uma grande variedade de larvas. Quando um organismo se desenvolve pas-

sando por uma fase larval, chama este tipo de desenvolvimento indireto. A 

Meiose gamética: Meiose 
(divisão dos gametas) que 
resulta na formação de gametas 
haplóides (n) a partir de um 
gameta diplóide (2n). Os gam-
etas se fundem para formar um 
indivíduo diplóide.

Recombinação genética: 
Ocorrência de combinação de 
genes na descendência, sendo o 
indivíduo gerado com a genética 
diferente dos pais.



grande dificuldade para a comparação dos ciclos de vida de diferentes orga-

nismos é a definição e classificação dos estágios de desenvolvimento, para 

isso utiliza-se uma terminologia comum o que é muito importante para os 

estudos relacionados aos ciclos de vida, mesmo assim não ocorre um con-

senso para as definições desses termos. Aqui serão apresentadas definições 

bastante utilizadas. Sendo que:

•	 Embrião: período do ciclo de vida onde ocorrem os processos de cliva-
gem, blástula e gástrula.

•	 Larva: estágio ou série de estágios em uma sequência de desenvolvi-

mento. É um estágio intermediário no ciclo de vida, esse estágio deve 

possuir características estruturais transitórias próprias.

•	 Juvenil: é aquele que possui características estruturais e funcionais de 

um adulto, porém não é capaz de se reproduzir.

•	 Metamorfose: período transitório entre a larva e o juvenil, no qual ocor-

rem mudanças na morfologia.

19.4 Diversidade de formas larvais
Duas formas arquetípicas (padrões) estão associadas ao desenvolvimento 

dos organismos de maneira geral, a trocófora e a dipleurula. A trocófora 

é uma forma larval primitiva, que possui várias bandas de cilios. Devido ao 

movimento destes cilios, redemoinhos de água são criados, possibilitando 

o controle da direcção dos seus movimentos. adicionalmente, estes movi-

mentos de água auxiliam na atração de comida, que pode assim ser mais 

facilmente capturada. Este tipo de larvas pode ser encontrado nos moluscos, 

os anelídeos (exemplo: poliquetas). É possível que a larva trocófora tivesse 

estado presente no ciclo de vida do ancestral deste grupo de organismos. A 

dipleurula possue apenas uma banda de cílios e possui uma simetria bila-
teral e ocorre em equinodermos (exemplo, estrela-do-mar).

Blástula: É o segundo estado 
de desenvolvimento do embrião 

que ocorre nos animais.

Clivagem: Divisão celular que 
ocorre nos embriões.

Gástrula: É a terceira fase de 
desenvolvimento do embrião que 

ocorre nos animais, formando 
a endoderme, mesoderme e 

ectoderme.

Simetria bilateral: Possui um 
único eixo de simetria, isto é, 

existe um único plano que divide 
o organismo em duas partes 

semelhantes.

Figura 19.7 - Larva trocófora
Fonte: http://iescarin.educa.aragon.es

Figura 19.8 Larva diplêurula 
Fonte: biog1105-1106.org
Legenda: mouth = boca / anus = ânus
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Porém essas não são todas as formas larvais presentes no desenvolvimento 

dos organismos marinhos e de forma geral as larvas podem ser classificadas 

quanto ao local de desenvovimento, ao potencial de dispersão e ao modo 

de nutrição.

Oportunidade do Desenvolvimento Indireto (Larval)
•	 Facilidade na dispersão;

•	 Exploração de ambientes e recursos alimentares diferentes entre o está-

gio larval e o adulto.

Atividade de aprendizagem
1) Como pode ocorrer a reprodução dos invertebrados marinhos? 

2) Explique que oportunidades possuem os organismos marinhos que apre-

sentam um desenvolvimento indireto.

Resumo
•	 O conhecimento dos ciclos de vida dos organimos marinhos é de grande 

importância para o conhecimento dos sistemas ecológicos de maneira 

geral, como por exemplo, compreender a distribuição dos organismos.

•	 Existem diferentes modos reprodutivos entre eles o assexuado e o sexua-

do. A fase assexuada não envolve a união de células gaméticas, enquan-

to a sexuada envolve.

•	 Os padrões de desenvolvimento dependem do habitat dos organimos.

•	 Sabe-se que uma espécie adulta bentônica pode ter sua fase larval pelági-

ca. Este tipo de desenvolvimento proporciona a dispersão desta espécie.



•	 Além da dispersão, a fase larval proporciona a não competição por ali-

mento entre os indivíduos adultos e os em estágio larval, pois o hábitat e 

o alimento são diferentes.

•	  Há dois tipos principais de larvas: 

 – Trocófora: possui várias bandas de cílios e ocorre principalmente em 

moluscos e anelídeos. 

 – Dipleurula: possui apenas uma banda de cílios e ocorre nos equino-

dermos.
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Aula 20 - Interferências antrópicas nos   
 ecossistemas

Agora você já tem uma base sólida de como funciona a natureza. 

Nesta aula veremos alguns exemplos de como as ações do ser hu-

mano podem interferir no funcionamento dos sistemas naturais. 

Desde o início da existência do ser humano, ele vem interagindo 

com todas as populações e comunidades nos ecossistemas, por-

tanto, espera-se que estejamos integrados a natureza. Entretanto, 

devido as nossas características intrínsecas, consumimos exagera-

damente, extinguimos espécies alterando as teias tróficas, poluí-

mos, transportamos espécies de um lugar para o outro e alteramos 

o clima. Esperamos que ao final desta caminhada você compreen-

da melhor alguns dos vários impactos negativos que as atividades 

humanas podem causar e tem causado na biosfera.

20.1 – Fatores naturais
Fatores naturais como tempestades e temperaturas extremas, entre outros, 

podem causar desaparecimento de determinadas populações e, tendo em 

vista a complexa ligação existente entre os seres vivos, tal fato pode levar 

a um desequilíbrio nas cadeias alimentares. Além dos fatores naturais, as 

atividades humanas após a descoberta do fogo, o desenvolvimento da agri-

cultura e principalmente a industrialização, tem gerado grandes alterações 

em praticamente todos os ecossistemas terrestres e aquáticos.

O modelo de desenvolvimento adotado pelo homem tem se mostrado al-

tamente impactante e insustentável, e entre as mais graves ações humanas 

contra o meio ambiente podemos destacar: desmatamento excessivo de 

pesca e caça predatória (extrativismo / destruição de habitats), introdução de 

compostos tóxicos no ar, na água e no solo, utilização de compostos radio-

ativos, grande produção de resíduos sólidos, etc. (poluição) e a introdução 

de espécies exóticas.

20.2 Extrativismo de recursos renováveis
Sistema de exploração de recursos naturais renováveis baseada na coleta e 

extração. O extrativismo baseia-se na simples retirada de itens (de interesse 

alimentar ou econômico) dos ecossistemas. Quando os itens são organismos 

vivos, baseia-se principalmente em um sistema conhecido como presa-pre-

dador. Este sistema regula as populações de presas pelos predadores, e vice-



-versa Tomando como exemplo a pesca, as presas poderiam ser os camarões 

e o predador o ser humano. Quando os predadores matam muitas presas, a 

população de camarões diminui e a pesca fica difícil. Ai diminui a quantidade 

de embarcações em atividade e os camarões voltam a aparecer. Funciona de 

maneira similar ao gráfico abaixo:

N
úm

er
o

Tempo

Presa

Predador

Figura 20.1 – Relação presa x predador ao longo do tempo
Fonte: Elaborado pelo autor Cláudio Natividade

No caso da pesca há outras variáveis que podem interferir na atividade, tais 

como subsídios e incentivos públicos, persistência, valorização do produto, 

etc., mas de maneira geral se há menos pescado, a atividade fica mais difícil.

No passado o extrativismo era baseava-se exclusivamente na obtenção de ali-

mentos e itens de necessidade básica, principalmente pela coleta de vegetais 

e pesca e a caça de animais, sendo os limites de exploração conferidos pela 

própria natureza. Entretanto, as técnicas atualmente utilizadas são moder-

nas e envolvem grandes maquinários, com fins eminentemente econômicos, 

que ultrapassam em muito a capacidade de suporte do meio. Na derrubada 

de florestas são utilizadas motosserras, tratores, balsas e helicópteros. Na 

pesca são usados grandes navios, redes quilométricas, helicópteros, aviões, 

GPS, radares, sondas, sonares e barcos de apoio. O investimento tecnológico 

aumentou significativamente o poder de extração do ser humano.

As populações naturais são presas fáceis diante de tanta tecnologia e não se 

recuperam no mesmo ritmo em que são capturadas/extraídas. Este processo, 

além de levar ao declínio dos “estoques”, acaba por interferir em toda a 

teia trófica dos ecossistemas relacionados, acarretando em um desequilíbrio 

ecológico incalculável.

Na última década a produção mundial de pescado tem se mantido em torno 

de cem milhões de toneladas. Isso representa mais ou menos 44 estádios do 
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Maracanã cheios de peixe e frutos do mar até o topo. Essa escala da pesca 

contemporânea trouxe conseqüências desastrosas para a biodiversidade ma-

rinha e, conseqüentemente, para os recursos pesqueiros. Algumas estatísti-

cas alarmantes podem dar um quadro mais real da situação: Nos últimos 50 

anos a indústria pesqueira mundial reduziu a população de peixes oceânicos 

em 90%. Das 25 mil espécies marinhas, 30% estão ameaçadas de extinção. 

De acordo com a FAO, 80% da biomassa marinha já foi capturada nos últi-

mos 100 anos e, mesmo assim, continuamos a explorar incessantemente os 

20% restantes.

A situação é mais agravante nas zonas costeiras, consideradas habitats valio-

sos do ponto de vista ecológico e sócio-econômico. Estima-se que mais de 

50% da pesca marinha é produzida nas proximidades da costa. Entretanto, 

a pesca causa um impacto ambiental enorme, sobretudo a pesca de arrasto 

que destrói as comunidades que vivem no fundo do mar. Além da pesca, 

outros impactos como construções irregulares, destruição de habitats (man-

guezais, marismas, recifes de coral, etc) ocupação desordenada, poluição 

química com esgoto urbano e industrial, e desejos sólidos (ex., plástico), 

tornam a zona costeira um dos ambientes mais ameaçados da Terra.

A pior modalidade de pesca exercida é o arrasto de fundo, cujos principais 

alvos são camarões e alguns peixes de valor comercial. A devastação das 

comunidades bênticas por onde a rede passa é catastrófica e já foi conside-

rada pior do que a derrubada de florestas. Nada escapa das redes de arrasto 

quando elas devastam os fundos arenosos.

Para refletir
Imagine que você está querendo capturar as galinhas de uma fazenda. Para 

isto, você acopla uma rede em dois helicópteros e vai arrastando tudo que 

há na fazenda e nas imediações. São pegos pela rede as árvores, os macacos, 

os pássaros e ninhos de pássaros, as colméias de abelhas, as aranhas, as on-

ças, os tatus, a cerca da fazenda, o galpão, os cavalos, os porcos, as galinhas, 

o fazendeiro, a fazendeira, os filhos dos fazendeiros, o cachorro, as vacas, os 

patos, os marrecos, os peixes do tanque e o cachorro. Tudo isso é jogado em 

uma pilha e as galinhas são retiradas. Todo o resto que sobra, com exceção 

de um tatu ou outro, é jogado fora, morto, pois não possui valor comercial. 

Assim acontece na pesca de arrasto, como ilustram as imagens abaixo.
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Figura 20.2 – Pesca de arrasto
Fonte: http://www.jornalcanalaberto.com.br

Figura 20.3 – Antes e depois de um arrasto.
Fonte: http://4.bp.blogspot.com

São caranguejos, siris, peixes jovens, estrelas do mar e centenas de outras 

formas de vida marinha que tiveram o “azar” de co-habitar o mesmo espaço 

do camarão e foram surpreendidas por essa rede devastadora. O conjunto 

destes organismos não-alvo, adultos ou juvenis, são chamados de “fauna 

acompanhante”. No final do arrasto, o produto da captura é selecionado em 

busca de camarões. Peixes com tamanho comercial também passaram a ser 

aproveitados devido ao decréscimo nos estoques de camarão. Todo o resto 

é jogado fora morto. Estima-se que anualmente 20 milhões de toneladas de 

descarte da pesca são devolvidos sem vida ao mar.

Saiba mais 
A pesca de arrasto praticada na costa da China é uma das maiores do mun-

do? Nesta imagem de satélite há 75 embarcações trabalhando lado-a-lado, 

sem dar quaisquer chances para a fauna bento-demersal, além de destruir o 

habitat bentônico e os elos da teia trófica. Com uma interferência deste tipo 

o ecossistema demora muito tempo para se reconstituir.
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Arrasto na costa da China

No Brasil o cenário é igualmente pessimista. O arrasto e o descarte da pesca 

começaram na década de 50 na região Sul. Na década de 70 os motores e as 

redes de nylon foram amplamente adotados e o arrasto estendeu-se para o 

Nordeste. Nos últimos 30 anos o arrasto se intensificou com o uso de barcos 

mais potentes, novas tecnologias e redes maiores. No Norte e Nordeste, a 

cada quilo de camarão capturado, são descartados em média 7,2 quilos de 

biomassa de espécies “acompanhantes”. 

No Sul são 4 quilos de fauna rejeitada e morta para cada quilo de camarão 

aproveitado. Devido à pressão da pesca desordenada em nosso país, 75% 

das espécies de peixes de nossa plataforma continental e baías estão ame-

açadas. É preocupante o destino da biodiversidade marinha e dos recursos 

pesqueiros. A pesca de arrasto realizada em áreas de crescimento e praticada 

sem controle é o pior crime ambiental “legalizado” que se pode praticar 

contra a integridade física e biológica dos ecossistemas marinhos. Vai contra 

a maré do desenvolvimento sustentável da região costeira.

20.3 Extrativismo de recursos não renová-
veis
O extrativismo de recursos não renováveis trata de exploração de minérios 

e combustíveis fósseis em geral, para posterior transformação em indústrias 

ou para consumo imediato. O extrativismo mineral é o principal responsável 

por grandes descaracterizações de paisagens, fragmentações de habitats e 

contaminações de cursos de água, pois normalmente é encontrado no sub-

solo e envolve produtos químicos, escavações e explosões. 

Plataforma continental: Área 
contínua à costa, possuindo uma 
profundidade média de 135 
metros, podendo chegar a um 
máximo de 350 metros.



Curiosidade

Figura 20.4 – Acidente ambiental
Fonte: http://www.popa.com.br

Figura 20.5 - Passáro coberto de óleo
Fonte: http:www.sospresal.com.br

O último caso de acidente ambiental grave envolvendo a extração de recur-

sos minerais foi a explosão e afundamento da plataforma petrolífera “De-

epwater Horizon” no Golfo do México, a cerca de 70 quilômetros da costa 

norte-americana do Louisiana. Para se ter idéia, o acidente foi tão grave 

que a mancha de petróleo pode ser vista do espaço. Além dos prejuízos de 

1,2 mil milhões de euros para as seguradoras, foi um desastre ambiental de 

grandes proporções, que vai demorar meses para ser amenizado com ope-

rações de resgate e limpeza. Entretanto, a vida marinha demorará décadas 

para se recuperar deste desastre.

Veja as opinião de especialistas 
sobre as conseqüências em 

http://www.ecodebate.com.br 

20.4 Poluição
A poluição é um dos piores problemas que os ecossistemas enfrentam. Às 

vezes a poluição é intensa, como no caso de um vazamento de óleo de um 

navio petroleiro, ou como no rompimento de um duto de álcool; às vezes ela 

é crônica, como no caso do lançamento de efluentes domésticos ou indus-
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triais nas águas fluviais. Independentemente do tipo, dos compostos envol-

vidos ou da freqüência, os poluentes podem ser absorvidos por organismos 

e passam a acumular-se tanto no próprio organismo (bioacumulação) como 

também na cadeia alimentar (biomagnificação). Além dos graves problemas 

que a poluição causa nos ecossistemas, a poluição atinge diretamente o 

homem, que ocupa uma posição de predador de topo nas teias alimentares.

Figura 20.6 – Poluição
Fonte: http://ecomidia.autonomia.g12.br                                                                                                           

Figura 20.7 - Esgoto  
Fonte: http://2.bp.blogspot.com                                                                                 

Para entender melhor: A bioacumulação é o processo em que um organis-

mo, por exemplo, um camarão, ingere alimento com algum composto tóxico 

e acumula este composto. Ao ser predado por um peixe, o camarão passa 

vários compostos para o peixe. Porém o peixe come vários camarões, então 

ingere várias vezes os compostos químicos presentes no camarão. Se o peixe 

for predado por outro peixe ou ave, este terá ingerido várias vezes o com-

posto tóxico. Por exemplo: 1 camarão = 1 composto tóxico. 10 camarões = 

10 compostos. 1 peixe que preda 10 camarões = 10 composto. 1 ave ou um 

ser humano que come 20 peixes = 200 compostos!

Figura 20.8 – Esquema de bioacumulação
Elaborado pelo autor Cláudio Natividade
                                                                            



Em linhas gerais a poluição pode ser: 

•	 das águas interiores

•	 poluição atmosférica 

•	 poluição sonora

•	 poluição das águas dos oceanos

•	 resíduos urbanos, industriais e tóxicos

As principais causas da poluição relacionam-se ao aumento da população 

e dos aglomerados humanos, utilização de resíduos fósseis poluentes, re-

síduos industriais, urbanos, hospitalares, tóxicos e radioativos; utilização de 

produtos químicos; e, conflitos militares e nucleares. As consequências cau-

sam alterações climáticas, perda de biodiversidade, desertificação, aumento 

do efeito de estufa, aumento do nível médio da água do mar, aumento de 

catástrofes naturais e diminuição da qualidade do ar e água.

Figura 20.9   - Catástrofe I Figura 20.10 – Catástrofe II Figura 20.11- Catástrofe III
Fonte: http://www.estadao.com.br  Fonte: http://static.infoescola.com               Fonte: http://static.infoescola.com 

Veja na aula 2 o triste caso de Minamata.

20.5 Introdução de espécies exóticas
Ao longo das últimas décadas, o processo de globalização, associado à in-

tensificação e à velocidade do deslocamento humano e de cargas pelos qua-

tro cantos do mundo contribuiu, sobremaneira, para a quebra de barreiras 

ecológicas, tendo como uma de suas consequências o aumento expressivo 

da introdução de espécies exóticas nas sociedades. Algumas espécies exóti-

cas têm grande capacidade de invasão e de colonização de novos ambientes 

devido às características biológicas e ecológicas que ampliam sua tolerância 

em relação à maioria dos fatores ambientais. Podem, portanto, adaptar-se 

mais facilmente às condições dos ambientes invadidos e obter sucesso repro-

dutivo, tendendo a desequilibrar o sistema, afetando negativamente a flora 

e a fauna locais com a redução das populações das espécies nativas, com 

risco, muitas vezes, de extinção, e causando prejuízos à economia e riscos à 

saúde humana (MACHADO & OLIVEIRA, 2009).
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Espécies introduzidas, acidentalmente ou não, são a segunda maior causa 

de perda de biodiversidade no planeta (IUCN). Devido à sua extensão, múlti-

plas fronteiras, diversidade de biomas e biodiversidade, o Brasil é altamente 

vulnerável à introdução de espécies exóticas. No Brasil, já foram identifica-

das mais de mil espécies de animais exóticos, mas nem todos tornaram-se 

um problema para as autoridades. Exemplos de problemas são o caramujo-

-africano (África), a rã-touro (África), o javali (Europa), o pardal (Europa), o 

camarão-vanamey (Ásia), o caracol-de-jardim (Europa), entre outros.

O mexilhão dourado é uma espécie exótica invasora no Brasil. Foi introduzido 

no Brasil em 1998 através do deslastramento de navios mercantes. Tornou-

-se uma praga nas bacias do Paraná, Paraguai, Uruguai e Bacia Jacuí/Patos. 

Essa espécie de molusco asiático chegou à América do Sul nos anos noven-

ta, a partir do rio da Prata, Argentina, trazida na água de lastro de navios 

vindos do Oriente. No Brasil, o mexilhão se instalou em rios e lagoas do Rio 

Grande do Sul, subiu pelos rios Paraná e Uruguai e já foi detectado nos rios 

do Pantanal, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (http://
pt.wikipedia.org/wiki/Mexilh%C3%A3o-dourado).

Saiba mais
O Miranda é um rio de alta diversidade de moluscos nativos (14 espécies). O 

mexilhão dourado pode incrustar sobre as conchas das espécies nativas, im-

pedindo seu fechamento e causando a morte destas espécies. A eliminação 

de espécies nativas e mudança na estrutura das comunidades por ocupação 

dos seus habitats naturais também é registrado na literatura. Mudanças na 

qualidade da água também podem ser atribuídas aos mexilhões quando em 

grandes quantidades. Várias espécies de peixes do Pantanal estão se alimen-

tando freqüentemente dos mexilhões. Os efeitos ainda não são conhecidos, 

mas espécies invasoras podem trazer novas doenças transmitidas por vírus 

e bactérias. Os impactos no meio ambiente são percebidos mais em longo 

prazo, diferente dos econômicos, que tendem a aparecer logo que a espécie 

se instala no ambiente. 

Não se tem registro da presença de mexilhão dourado na piscicultura em 

Mato Grosso do Sul, mas provavelmente este será o setor produtivo mais 

afetado caso haja introdução do mexilhão dourado. Além do prejuízo para 

o próprio investimento, devido ao entupimento de tubulações e bombas, 

a venda de alevinos para outros Estados será dificultada, pois muitos com-

pradores utilizam os alevinos em reservatórios de geração de energia, e esta 

pode ser uma porta de dispersão do mexilhão dourado para outros rios bra-

sileiros.
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Outros setores como as companias de saneamento, indústrias que utilizam 

água bruta para sua produção, irrigação através de pivôs e demais setores 

que utilizam água diretamente dos rios para suas atividades podem ser afe-

tados.                  

A pesca esportiva representa até 80% da pesca no Mato Grosso do Sul, 

sendo o rio Miranda o segundo local em quantidade de pescado capturado 

e em número de pescadores, só perdendo para o rio Paraguai. A partir de 

estudos, concluiu-se que o deslocamento feito por esses pescadores é uma 

importante forma de introduzir o mexilhão dourado em ambientes onde 

ainda não ocorre. Os mexilhões adultos são disseminados incrustados nos 

cascos das embarcações e na vegetação. As larvas podem estar na água que 

fica dentro do barco, nos equipamentos de pesca e na vegetação, que pode 

ficar presa nos reboques. 

Alguns cuidados podem ser tomados para evitar nova introdução: 

1. para a navegação no rio Paraguai e entre este e seus tributários, sugere-se 

o uso de tintas anti-incrustantes nos cascos das embarcações; 

2. para barcos e motores transportados via terrestre deve-se verificar a pre-

sença de incrustação na parte externa de barcos e motores e retirar restos 

de água e plantas provenientes de áreas onde tenha o mexilhão dourado; 

3. não devolver ao ambiente aquático os mexilhões retirados durante pro-

cesso de limpeza; 

4. não transferir material oriundo de pesca no rio Paraguai, ou em outro 

lugar onde ocorre o mexilhão dourado, para tanques de piscicultura a fim de 

não contaminar os cultivos;

5. implantar um programa para evitar a dispersão do mexilhão dourado no 

Mato Grosso do Sul contendo: formas eficientes de divulgação, treinamento 

e vistoria de embarcações em locais estratégicos, estudo e regulamentação 

do uso de tintas nas embarcações.

fonte: www.agronline.com.br
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Figura 20.12 - Mexilhão dourado incrustado em um motor
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/

Conheça mais sobre as 
conseqüências da introdução 
de espécies exóticas lendo o 
seguinte artigo: MAGNUSSON, 
W. E. “Homogeinização 
biótica”. In: C. F. D. Rocha, H. 
G. Bergallo, et al (Ed.). Biologia 
da conservação: essências. São 
Carlos: RIMA, p.211-229. 2006.

Atividade de aprendizagem
Pesquise na sua região quais são os principais impactos antrópicos e quais 

sua consequências.

Resumo
•	 As atividades humanas o desenvolvimento da agricultura e principalmen-

te a industrialização, tem gerado grandes alterações em praticamente 

todos os ecossistemas terrestres e aquáticos.

•	 O modelo de desenvolvimento adotado pelo homem tem se mostrado 

altamente impactante e insustentável.

•	 Entre as mais graves ações humanas contra o meio ambiente podemos 

destacar: desmatamento excessivo pesca e caça predatória (extrativismo 

/ destruição de habitats), introdução de compostos tóxicos no ar, na água 

e no solo, utilização de compostos radioativos, grande produção de resí-

duos sólidos, etc. (poluição) e a introdução de espécies exóticas.
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Atividades autoinstrutivas

1 - Com relação à ecologia como ciência, quais alternativas estão 
corretas:
I) Trata-se de um movimento político que tem como objetivo defender o 

meio ambiente;

II) Ecologia é a ciência que estuda as relações entre os organismos e destes 

com o meio abiótico;

III) Visa compreender a o funcionamento da natureza como um todo;

IV) A ciência surgiu como forma de compreender o meio ambiente de modo 

a garantir a sobrevivência dos seres humanos;

V) A palavra “ecologia” tem origem grega que significa: oikos = casa / logie 

= estudo.

a) Todas as alternativas estão corretas;

b) II, III e IV;

c) Somente I;

d) II, III, IV e V;

e) Nenhuma das alternativas está correta.

2 - Qual o nome da obra de Charles Darwin que expôs a teoria da 
evolução e teve grande importância no avanço da ecologia:
a) Filosofia zoológica;

b) Sobre as origens das espécies por meio da seleção natural;

c) Ensaio sobre o principio da população;

d) Princípios de geologia;

e) Geografia vegetal ecológica.

3 - Qual século de grande importância para a consolidação da ciência:
a) XXI

b) XIX

c) VII

d) XI

e) XVII

4 - A hipótese de Gaia, elaborada por James Lovelock em 1969 con-
sidera:
a) Que o planeta Terra funciona de maneira simplificada e independente;

b) Que a vida surgiu por partículas oriundas do cosmos

c) Que o planeta Terra funciona como um grande organismo que se auto-

-regula e que tende a se replicar;

d) Que o planeta Terra é composto predominantemente de água;

e) Que o planeta Terra tem composição semelhante a todos os planetas do 

sistema solar.



5 - Quanto às relações políticas e sociais da ecologia qual alternativa 
NÃO é verdadeira:
a) Ecologia e Ecologismo são conceitos diferentes. O primeiro se refere ao 

conhecimento científico enquanto o segundo diz respeito ao movimento 

político;

b) O Ecologismo tem origens nos problemas do desenvolvimento da socie-

dade humana, relacionados sobretudo a superpopulação, produção e o 

consumo de massa;

c) As visões de sustentabilidade que hoje ocupam igualmente espaços de 

debate acadêmico e a mídia não são neutras nem imutáveis, variando de 

acordo com a dinâmica social, econômica e política:

d) A ecologia radical é uma vertente do movimento ecológico, assim como 

o ambientalismo ecológico e a ecologia política:

e) Todas os cientistas que estudam ecologia são, por definição, ecologistas;

6 - Sobre os principais desastres ambientais, quais alternativas são 
falsas:
I) O Dust Bowl é um fenômeno climático de tempestade de areia que ocor-

reu nos Estados Unidos na década de 1930 e que durou quase dez anos;

II) O Dust Bowl gerou condições de seca nas planícies altas dos Estados 

Unidos em apenas um evento;

III) A névoa poluída e espessa acompanhada de um vapor fuliginoso e sujo 

que destruía os pulmões dos cidadãos londrinos é chamada de Smog;

IV) Desastre de Minamata é a denominação dada ao envenenamento de 

centenas de pessoas por mercúrio ocorrido na cidade de Minamata, no Ja-

pão;

V) Não existe relação alguma com os eventos de poluição citados acima 

com o surgimento da ecologia ideológica.

a) II e V;

b) Todas as alternativas são falsas;

c) II, III e IV;

d) II e III;

e) Somente V.

7 - Qual afirmativa abaixo está relacionada com as propriedades 
emergentes:
a) Trata do conjunto de espécies necessário para a formação de uma po-

pulação;

b) Dentro de um organismo, as células funcionam de maneira independen-

te umas das outras;

c) A soma do todo é maior que a soma das partes. Assim sendo, um con-

junto de células funciona diferentemente do que células isoladas;

Biologia e Ecologia dos Organismos Aquáticose-Tec Brasil 190



e-Tec Brasil191Atividades Autoinstrutivas

d) d) Interações de elementos parecidos geram o mesmo comportamento 

de elementos individuais;

e) e) É o conjunto de espécies necessário para formar a biosfera.

8 - Qual nível de organização, em ordem crescente, se apresenta cor-
reto?
a) Espécies, Populações, Comunidades, Ecossistemas e Biosfera;

b) Biosfera, Ecossistemas, Comunidades, Populações e Espécies;

c) Comunidades, Espécies, Biosfera, Ecossistemas e Populações;

d) Populações, Biosfera, Espécies, Ecossistemas e Comunidades;

e) Biosfera, Ecossistemas, Espécies, Populações e Comunidades.

9 – Quais das alternativas abaixo sobre relações interespecífica e in-
tra-específicas, são verdadeiras:
I)  Neutralismo é um tipo de interação entre espécies que não gera benefí-

cios ou prejuízos para nenhum dos participantes.

II) A inibição do crescimento de uma espécie por outra é considerado, sem 

benefício para a última é denominado Amensalismo;

III) O Comensalismo é uma interação que gera benefícios para apenas uma 

espécie;

IV) Qualquer espécie que obtenha vantagens com a presença da outra, mas 

sem dar “na

da em troca’ é uma espécie comensal;

V) A simbiose é uma relação interespecífica semelhante à cooperação e ao 

mutualismo, mas os parceiros possuem associação obrigatória e indissolúvel;

a) I e II;

b) III e IV;

c) I, II, IV e V;

d) IV e V;

e) Todas as alternativas estão corretas.

10 – Qual interação abaixo pode ser considerada simbiose:
a) Anêmonas e peixe palhaço;

b) Golfinhos e humanos;

c) Rêmoras (peixes-piloto) e tubarão;

d) Fungos e algas para a formação dos liquens;

e) A Tenia solium e os humanos.

11 – Quais das alternativas abaixo sobre cadeias e teias alimentares, 
estão corretas:
I)  Seres que transformam substâncias minerais ou inorgânicas (como 

água, CO2, NH4) em moléculas orgânicas são denominados autotróficos;



II) Seres heterotróficos consomem toda matéria orgânica produzida pelos 

seres autotróficos;

III) Dentro de uma cadeia alimentar os seres autotróficos são denominados 

consumidores e os seres heterotróficos produtores;

IV) Teia alimentar refere-se a uma seqüência linear de eventos;

V) Na teia alimentar as ligações são feitas por mais de um elo.

a) I, II e V;

b) Somente V;

c) II e V;

d) Somente II;

e) Somente I.

12 – Qual desses organismos abaixo NÃO pode ser considerado pre-
dador:
a) a) Tubarão;

b) b) Urso;

c) c) Orca;

d) d) Sardinha;

e) e) Leão;

13 – Quais das alternativas abaixo estão corretas quando falamos 
sobre estabilidade de comunidades:
I) Comunidade resiliente retorna rapidamente a estado semelhante a es-

trutura original;

II) Comunidade resistente: frente ao distúrbio não sofre mudanças em sua 

estrutura;

III) Estabilidade forte é quando permanece aproximadamente a mesma es-

trutura original diante de distúrbio maior.

IV) Diante de um impacto é possível esperar efeitos profundos em comuni-

dades complexas e frágeis do que em comunidades simples e resistentes;

V) Comunidades frágeis e complexas geralmente são encontradas em am-

bientes imprevisíveis e variáveis.

a) Apenas IV

b) I, II e III

c) I e III

d) Apenas I;

e) I, III e IV.

14 – Qual a melhor definição de sucessão ecológica:
a) É quando uma espécie consome a outra até a sua morte;

b) É a transição de um estado de equilíbrio para outro;

c) É todo o conjunto de mudanças que uma comunidade passa até atingir 

seu estado máximo de desenvolvimento:
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d) É quando uma ema espécie compete por recursos;

e) É a colonização de uma área por determinada espécie;

15 – Qual a sequência correta abaixo para os estágios de sucessão 
ecológica:
a) Comunidade clímax, comunidade intermediária e comunidade pioneira;

b) Comunidade intermediária, comunidade clímax e comunidade pioneira;

c) Comunidade pioneira, comunidade clímax e comunidade intermediária;

d) Comunidade clímax, comunidade pioneira e comunidade intermediária;

e) Comunidade pioneira, comunidade intermediária e comunidade clímax.

16 – Entende-se por sucessão secundária:
a) Quando ocorre após um desastre ambiental como, por exemplo, um 

desabamento, derramamento de lava, uma inundação ou por ação an-

trópica, a partir de uma comunidade antiga;

b) Quando a evolução se dá a partir da rocha nua ou solo desprovido de 

organismos,

c) Quando um ambiente, oferecendo componentes abióticos necessários; 

sais minerais; água, sedia o desenvolvimento de comunidades autotró-

ficas.

d) Quando um ambiente, oferecendo componentes bióticos necessários; 

matéria orgânica sedia o desenvolvimento de comunidades heterotró-

ficas.

e) Quando não há o alcance do clímax.

17 - Nas alternativas abaixo sobre a formação do planeta Terra, quais 
são incorretas:
I)  A origem da Terra está intimamente ligada à formação do sol e das de-

mais estrelas e planetas a partir de nuvens de gás e poeira cósmicos:

II) O big-bang, ocorrido há 13 e 5 bilhões de anos é a teoria mais aceita 

para o surgimento do universo.

III) O processo responsável pelo surgimento da matéria é a nucleogênese.

IV) Os elementos químicos presentes na Terra são únicos, sendo diferentes 

dos elementos presentes em qualquer estrutura do universo.

V) A estrutura interna do planeta Terra é dividido em crosta, manto e nú-

cleo, sendo que apenas a crosta é composto de rochas solidificadas.

a) Somente V;

b) Somente IV;

c) I, II e III;

d) IV e V;

e) II e III.

Nucleogênese: é o processo de 
formação da matéria: prótons, 
nêutrons, elétrons e os átomos 
dos elementos mais leves.



18 – Sobre o surgimento da vida qual a única afirmativa correta:
a) Não existe nenhuma teoria sobre o surgimento da vida;

b) A vida surgiu há 2 milhões de anos, com a evolução dos seres humanos;

c) A hipótese mais aceita é que a vida surgiu há 4 bilhões de anos a partir 

da formação de coacervados e protobiontes;

d) As primeiras formas de vida surgidas no planeta respiravam oxigênio;

e) As primeiras formas de vida não surgiram nos mares;

19 – Em relação às tectônicas de placas, qual a única alternativa que 
NÃO é verdadeira:
a) A Terra é um planeta dinâmico, cujos continentes estão em constante 

movimento, apoiados sobre placas tectônicas;

b) A constatação da existência de placas tectônicas fortaleceu a teoria de 

deriva continental proposta pelo cientista Alfred Wegener, que observou 

a existência dos mesmos fósseis em continentes diferenciados;

c) A tectônica global ou tectônica de placas ajuda a compreender a história 

geológica da Terra e indica o que poderá ocorrer no futuro;

d) As forças que movimentam as placas tectônicas relacionam-se com cor-

rentes de convecção no interior da Terra;

e) Os continentes são estruturas sólidas que não se movimentam.

20 – Assinale a alternativa incorreta sobre a formação dos mares:
I) A formação dos mares e das bacias oceânicas é consequência da frag-

mentação dos continentes;

II) O Oceano Atlântico surgiu aproximadamente há 150 milhões de anos, 

Período Cretáceo, quando iniciou a separação continental entre a África e a 

América do Sul;

III) O super-continente formado há 250 milhões de anos, no final da era Pa-

leozóica, era chamado de Pangea, que era cercado por um gigantesco mar 

denominado Pantalassa;

IV) Atualmente, o continente sul americano está se afastando do continente 

africano, aumentando a área do oceano atlântico;

V) A cordilheira meso-oceânica, situada no atlântico, tem um encontro 

convergente de placas tectônicas.

a) I

b) IV

c) V

d) II

e) III

21 – Qual a melhor definição para zona costeira:
a) É uma região banhada pelos oceanos;

Protobiontes: O termo 
Protobionte designa um 

hipotético organismo primitivo 
que, segundo algumas teorias 

de origem da vida, teriam 
surgido a partir da agregação 

de compostos orgânicos, e que 
constituiriam formas de vida 

primitiva, precursoras das células 
dos procariontes.
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b) É uma região próxima dos oceanos com diferentes formações:

c) É uma zona de transição entre os domínios continentais e marinhos;

d) É uma região onde existem praias e costões rochosos;

e) É uma região com grande influência marinha.

22 – Da lista abaixo, qual o único ecossistema que NÃO é encontrado 
na zona costeira:
a) Cerrado;

b) Praias arenosas;

c) Manguezais;

d) Restinga

e) Mata Atlântica.

23 – Qual a única alternativa correta sobre a plataforma continental:
a) É um ambiente que ocorre nos oceanos profundos;

b) Trata-se de um local que ocorre somente no oceano atlântico;

c) São as extensões submersas dos continentes;

d) A extensão da plataforma continental brasileira é constante;

e) A menor extensão da plataforma continental brasileira encontra-se na 

foz do rio amazonas.

24 – Assinale as alternativas verdadeiras sobre a drenagem continen-
tal e transporte de sedimentos:
I)  É um dos principais mecanismos de aporte de sedimentos do continente 

para o mar;

II) É responsável pela produtividade biológica nas zonas costeiras;

III) Os rios são a principal forma de sedimentos para as plataformas conti-

nentais;

IV) Os sedimentos de origem marinha podem ser classificados em dois tipos: 

autigênicos e biogênicos;

V) As partículas biogênicas são formadas em ambiente marinho, através de 

longos processos que envolvem reações químicas que ocorrem na água.

a) I, II e III

b) I, II, III e IV;

c) II, III e IV;

d) II e IV;

e) IV e V.

25 - Os estuários são ecossistemas de grande importância para a cos-
ta porque:
a) São considerados os habitats naturais mais produtivos do mundo;

b) São, apenas, áreas de refúgio;

c) São ambientes, somente, de água doce;



d) Não estão sujeitos a pressão urbana;

e) Ocorrem somente em regiões polares. 

26 – Em relação aos ecossistemas de estuário e manguezal NÃO é 
correto afirmar:
a) Estuários são corpos de água semi-fechados, com conexão para o mar 

aberto, com influência de água doce e água salgada;

b) Os estuários são ecossistemas de grande importância para a costa e são 

considerados os habitats naturais mais produtivos do mundo;

c) O Manguezal é um tipo de floresta característico das zonas costeiras, 

com forte influência da água salgada;

d) As áreas de manguezais são reconhecidas como “berçários” naturais, 

devido às condições propícias para alimentação, reprodução (desova) e 

proteção para várias espécies de animais;

e) A maré não apresenta influência nos ecossistemas de manguezal e de 

estuário.

27 – Assinale a alternativa correta. Os estuários são:
a) Corpo de água costeiro, semifechado, que tem uma conexão livre com 

o mar aberto; é assim fortemente influenciado pela ação das marés e no 

seu interior a água do mar é misturada com a água doce proveniente da 

drenagem continental, produzindo um gradiente da salinidade;

b) Corpo de água continental, semifechado, que tem uma conexão livre 

com o mar aberto; é assim fortemente influenciado pela ação das marés 

e no seu interior a água do mar é misturada com a água doce provenien-

te da drenagem continental, produzindo um gradiente da salinidade;

c) Corpo de água costeiro, fechado, que tem não tem uma conexão livre 

com o mar aberto; não sendo assim fortemente influenciado pela ação 

das marés e no seu interior a água do mar não é misturada com a água 

doce proveniente da drenagem continental;

d) Corpo de água costeiro, totalmente aberto, que tem uma conexão livre 

com o mar aberto; é assim fortemente influenciado pela ação das marés 

e no seu interior a água do mar é misturada com a água doce provenien-

te da drenagem continental, produzindo um gradiente da salinidade;

e) Corpo de água costeiro, semifechado, que tem uma conexão livre com 

o mar aberto; é assim fortemente influenciado pela ação das marés e no 

seu interior a água do mar é misturada com a água doce proveniente da 

drenagem continental, produzindo um gradiente da temperatura.

28 - Os manguezais são florestas típicas das regiões:
a) Temperadas

b) Tropicais
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c) Polares

d) Oceânicas

e) Desérticas

29 - Assinale a alternativa incorretas. No Brasil, os manguezais:
a) São constituídas por apenas 3 espécies de árvores;

b) Possuem uma área estimada de 10.000 Km²;

c) Possui mais de 10 espécies de árvores;

d) Se distribuem desde o cabo Orange no Amapá até Laguna em Santa 

Catarina;

e) Tem mangue vermelho, branco e preto.

30 - Uma praia arenosa pode ser definida como:
a) Região marinha onde as ondas não “quebram”;

b) Região costeira onde as ondas retrabalham ativamente o sedimento;

c) Região estuarina onde os peixes se desenvolvem melhor;

d) Região continental onde é viável a piscicultura;

e) Região costeira onde não é possível o desenvolvimento da fauna.

31 – Qual dos organismos abaixo NÃO habita as praias arenosas:
a) Tatuíra;

b) Tamburutaca;

c) Maria-farinha; 

d) Guaiamum;

e) Siri-azul.

32– Qual das alternativas está incorreta quando falamos das marés:
I) Marés vivas ou de sizígia ocorrem nas fases de lua cheia e lua nova, quando 

a atração lunar soma-se ao máximo à solar;

II) As marés mortas são também conhecidas como marés de quadratura;

III) Marés de quadratura ocorrem durante as luas cheia e nova;

IV) Marés vivas ou de sizígia produzem grandes oscilações do nível da água;

V) Marés de quadratura ocorrem nos quartos crescentes e minguante, quan-

do, devido ao não alinhamento do sol, terra e lua, os efeitos da atração são 

atenuados. 

a) III

b) II

c) I

d) IV

e) V



33 – As restingas e os costões rochosos são ambientes de transição 
entre:

a) Ambientes produtivos e não produtivos;

b) Ambientes arenosos e lodosos;

c) Ambientes ricos e pobres;

d) Ambientes bióticos e abióticos;

e) Ambientes terrestres e marinhos.

34– Assinale a alternativa incorreta. As principais fontes de água para 
uso humano são:
a) Lagos;

b) Rios;

c) Umidade do solo;

d) Bacias de águas subterrâneas;

e) Oceanos.

35– Os ambientes de água doce podem ser lênticos e lóticos, eles po-
dem ser classificados respectivamente como:
a) Lênticos:  formados por águas tranquilas, como lagos, pântanos, repre-

sas e mangues. Lóticos: formados por correntes de água, tais como cór-

regos e rios;

b) Lênticos: formadas por águas tranquilas, como riachos e côrregos. Lóti-

cos: formados por correntes de água, como lagos e represas;

c) Lênticos: formado por águas correntes. Lóticos: formado por águas tran-

quilas;

d) Lóticos: formados por correntes de água, tais como córregos e rios. Lên-

ticos: formado por águas levemente salgadas;

e) Lóticos: com alta concentração de lodo. Lênticos: Com alta concentra-

ção de lítio.

36 – Quais são as principais fontes de nutrientes nos oceanos:
a) Drenagem continental e praias arenosas;

b) Aporte dos rios e fezes de peixes;

c) Drenagem continental e ressurgência de águas profundas;

d) Praias arenosas e fezes de animais marinhos;

e) Ressurgência de águas profundas e chuvas.

37– Qual das alternativas abaixo NÃO faz parte do ciclo da água:
a) Precipitação;

b) Condensação;

c) Evapotranspiração;

d) Evaporação;

e) Ebulição.
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38–Qual desses ciclos NÃO é um ciclo biogeoquímico:
I) Ciclo do carbono;

II) Ciclo da água;

III) Ciclo de nitrogênio;

IV) Ciclo de fósforo;

V) Ciclo de maré.

a) V

b) IV

c) III

d) II

e) I

39 – O ciclo do carbono é de grande importância para a vida e é pre-
dominantemente:
a) Líquido;

b) Sólido;

c) Gasoso;

d) Sólido e líquido;

e) Aquaso.

40 – A limnologia é uma importante ciência que estuda:
a) Oceanos;

b) Limos;

c) Peixes;

d) Águas interiores;

e) Plantas aquáticas. 

41 - Grandes expedições oceanográficas, como a de Charles Darwin 
de 1831 a 1836, contribuíram para o maior conhecimento da vida nos 
oceanos. Como era o nome do navio utilizado por ele:
a) Poodle;

b) Beagle;

c) Atlantis;

d) Plâncton;

e) Darwin Jr.

42 – Quais das alternativas abaixos NÃO está correta quando trata-
mos das principais diferenças entre o meio marinho e terrestre.
I) No ambiente marinho ocorre um tipo exclusivo de alimentação, denomi-

nado filtração;

II) Por viverem na água, os organismos marinhos não tem problemas de 

dessecação (perda de água);

III) Maior densidade da água, se comparado com o ar, o que possibilita me-

nor proporção de estruturas esqueléticas em função da flutuabilidade;



IV) Maior densidade da água, se comparado com o ar, o que possibilita o 

desenvolvimento de organismos fotossintetizantes;

V) No ambientes marinhos ocorre um tipo exclusivo de respiração, denomi-

nada pulmonar.

a) I, IV e V;

b) IV e V;

c) Somente V;

d) II, IV e V;

e) Todas as alternativas estão incorretas.

43- Em 1 quilograma (Kg) de água do mar há em média:
a) 120 gramas de compostos dissolvidos;

b) 80 gramas de compostos dissolvidos;

c) 72.000 gramas de compostos dissolvidos;

d) 5 gramas de compostos dissolvidos;

e) 35 gramas de compostos dissolvidos.

44– Os organismos marinhos podem ser classificados, quanto a sua 
mobilidade, como:
a) Plâncton, nécton e bentos;

b) Nécton, bentos e heterotróficos;

c) Bentos e fotossintetizantes;

d) Nécton, bentos e autotróficos;

e) Plâncton, nécton e heterotróficos.

45– São exemplos de plâncton, nécton e bentos, respectivamente:
a) Diatomáceas, dinoflagelados e estrela do mar;

b) Dinoflagelados, peixes e poliqueta;

c) Peixes, baleias e camarão;

d) Estrela do mar, camarão e algas;

e) Baleias, estrela do mar e algas.

46– O plâncton pode ser dividido em fitoplâncton e zooplâncton. 
Com relação a esses grupos é correto afirmar:
a) O fitoplâncton inclui apenas um grupo de microalgas;

b) O zooplâncton não é essencial para a manutenção do ecossistema aquá-

tico;

c) O fitoplâncton encontra-se na base da cadeia alimentar dos ecossiste-

mas aquáticos, uma vez que serve de alimentação a organismos maiores;

d) O zooplâncton abrange a porção animal e vegetal do plâncton;

e) Fazem parte do fitoplâncton os copépodes.
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47- Os recifes biológicos:
a) Correspondem a cerca de 15% do fundo marinho entre 0 e 30 metros 

de profundidade;

b) Ocorrem somente em regiões temperadas;

c) Não são estruturas vivas;

d) Ocorrem somente em temperaturas acima de 30oC;

e) Não são encontrados no litoral brasileiro.

48– Podem ser consideradas interferências antrópicas:
I) Tempestades;

II) Poluição;

III) Introdução de espécies exóticas;

IV) Caça predatória.

a) I e II;

b) I, III e IV;

c) II, III e IV;

d) Todas as alternativas;

e) I e IV.

49- A poluição pode ser: 
 I) das águas interiores;

 II)  poluição atmosférica ;

III) poluição sonora;

IV)  poluição das águas dos oceanos;

V) resíduos urbanos, industriais e tóxicos;

a) I, II e III

b) II, III e V

c) Todas as alternativas estão corretas

d) Somente II

e) II, III e IV

50 - A doença de Minamata, em 1968, foi um dos primeiros e mais 
famoso caso reconhecimento de doenças causadas pela:
a) Introdução de espécies exóticas;

b) Poluição ambiental;

c) Caça predatória;

d) Extrativismo;

e) Pesca.
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