
Ecossistemas

Organização dos ecossistemas



Indivíduo/ 
Espécie População

Comunidade

Ecossistema

Biosfera

Alguns níveis de organização biológica

Ecossistema – É
formado pelo conjunto
dos seres vivos e do seu
meio natural, incluindo
as relações entre
organismos vivos e
entre estes e o meio
físico-químico.



Espécie População Comunidade Ecossistema



Ecossistema =  Comunidade + Biótopo  



Conceito Definição

Biosfera

Ecossistema

Biótopo

Comunidade

População

Espécie

Habitat

Conjunto dos organismos vivos da Terra, distribuído pelos diferentes 
ecossistemas do planeta.

Sistema formado pelas comunidades que vivem numa dada região, 

interagindo entre si, sujeitas à ação dos fatores abióticos.

Espaço físico ocupado pela comunidade.

Constituída pelas diferentes populações que partilham uma certa área 

geográfica e estabelecem relações entre si.

Formada pelo conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive num 

dado local e num determinado período de tempo. 

Conjunto de indivíduos que apresentam características semelhantes, 

cruzando-se entre si e originando descendência fértil.

O habitat de um organismo é o local onde este vive.

?

?

?

?

?

?

?



A organização dos ecossistemas depende da influência de um conjunto de fatores,
abióticos e bióticos.

Fatores abióticos – Características físicas e
químicas do meio que condicionam o
comportamento e o funcionamento dos seres
vivos.

Fatores bióticos – Relações que um ser
vivo estabelece com outros indivíduos da
sua espécie mas, também, com seres vivos
de outras espécies que com ele partilham
o mesmo território.



Quais são os principais fatores abióticos 
atuantes num ecossistema terrestre?

Temperatura

Luz

VentoSolo

Água



• Salinidade (teor em sais da água):
• ecossistemas marinhos: elevada salinidade;

• ecossistemas de água doce: baixa salinidade.

Que tipo de ecossistemas aquáticos existem?

Ecossistemas 
aquáticos

de água doce

marinhos

• Luz

• Temperatura



Bioma – Grande unidade ecológica, espalhada por uma grande área geográfica e
caracterizada por um tipo dominante de vegetação. Inclui vários ecossistemas sujeitos a
condições semelhantes de temperatura e de pluviosidade.



Tundra

Tundra

Floresta
de coníferas

Floresta
de caducifólias

Floresta
mediterrânica

? ? ? ?
Floresta

de coníferas
Floresta

de caducifólias
Floresta

mediterrânica



Tundra?



Floresta de coníferas?



Floresta de caducifólias?



SavanaDeserto
Floresta

tropical húmida
Prado

Prado

Deserto

Savana

Floresta
Tropical húmida

? ? ? ?



Deserto?



Savana?



Floresta tropical húmida?



Quais são os componentes de 
um ecossistema?

Fatores 
bióticos

Fatores 
abióticos

Ecossistema



Estrutura, funcionamento
e equilíbrio

dos ecossistemas



• O ecossistema está em equilíbrio quando a 
sua estrutura e o seu funcionamento estão 
em harmonia, não ocorrendo perturbações.

Funcionamento do 
ecossistema

Interação entre a componente 
biótica e abiótica.

Estrutura do ecossistema
Componentes do ecossistema e 

a forma como eles estão 
organizados.



São
absorvidos pelas 

raízes, sendo 
indispensáveis à 

vida das
plantas.

Precipitação

Água (H2O)

A água é absorvida 
pelas raízes, sendo 

indispensável à 
vida das
plantas.

Sais minerais

Oxigénio (O2)

Indispensável
à realização

da fotossíntese 
pelas plantas.

Luz solarDióxido
de carbono 

(CO2)

As plantas realizam
a fotossíntese
e produzem

o seu próprio 
alimento.

Produtor

Certos animais 
alimentam-se de 
outros animais.

Consumidor 
(carnívoro)

Certos
animais alimentam-

se
de plantas.

Consumidor 
(herbívoro)

Convertem
a matéria orgânica
em sais minerais.Decompositores

As plantas servem 
de alimento aos 
consumidores 

herbívoros.
Produtor

Um gás 
indispensável
à fotossíntese.

Um ecossistema é

formado, em termos

materiais, por um

dado meio físico-
químico natural e

pelo conjunto de

organismos que o

habitam.

O conceito de ecossistema também inclui, em termos funcionais, as relações que os

organismos estabelecem entre si e com o meio físico-químico.

Não sendo

perturbada,

esta

unidade

funciona de

modo

equilibrado
e é estável

no tempo.



Qual é a fonte primária de energia nos 
ecossistemas?

O Sol é a fonte primária 
de energia – energia 
radiante – dos 
ecossistemas na Terra.



Fluxo de energia nos ecossistemas?

A energia do Sol flui de forma
unidirecional nos ecossistemas:

• É convertida em energia química pela
fotossíntese.

• A energia química é usada pelos seres
vivos, que armazenam parte, sob a
forma de ligações químicas, e
convertem a restante sob a forma de
energia cinética e calor.

• A energia libertada não pode ser 
reaproveitada pelos seres vivos.

• A energia disponível diminui 
quando um ser se alimenta  de 
outro (devido a perdas).



Fluxo de energia
 Os seres vivos gastam, nas suas atividades vitais, parte da energia que recebem.

Por isso, apenas é transferida para o nível trófico seguinte uma parte da energia
disponível em cada nível trófico.



Fluxo de energia
 Em todos os níveis vai sendo libertada energia para o meio, sob a

forma de calor, que não é reaproveitado. Deste modo, a energia,
ao ser transferida para o nível trófico seguinte, vai diminuindo.

 Os ecólogos calcularam que apenas um máximo de 10% da
energia de um nível trófico é incorporada no nível trófico
seguinte (a perda de energia que ocorre em cada nível trófico é
cerca de 90%).

 Quanto mais curta for a cadeia alimentar, maior é, portanto, o
aproveitamento de energia.

 Como a energia disponível torna-se mínima ao longo das cadeias
alimentares, geralmente, estas não têm mais do que cinco ou
seis níveis tróficos.



Uma cadeia trófica?

Nível trófico: posição que 
cada ser vivo ocupa numa 

cadeia trófica.

Cadeia trófica: sequência de 
seres vivos interligados por 

relações alimentares.



Os produtores

Produtores: seres vivos que 
ocupam o 1.o nível trófico e 
transformam a energia 
radiante do Sol em energia 
química.

• Ex.: plantas, algas, 
fitoplâncton e cianobactérias.



Os consumidores

Consumidores: seres vivos que 
obtêm a energia química que necessitam 
para sobreviver dos produtores ou de 
outros consumidores.

• Podem ser consumidores primários, se 
se alimentam dos produtores – ocupam 
o 2.o nível trófico.

• Consumidores secundários, se se 
alimentam dos consumidores primários 
– ocupam o 3.o nível trófico.

• Consumidores terciários, se se 
alimentam dos consumidores primários 
– ocupam o 4.o nível trófico.

• (...)



O que é uma teia alimentar

Teia alimentar: Conjunto 
de várias cadeias tróficas 
num ecossistema 
interligadas entre si.



Níveis tróficos que um ser vivo pode ocupar 
numa teia alimentar

• Um ser vivo pode ocupar tantas posições numa
cadeia trófica quantos os diferentes níveis tróficos
que ocupa nas cadeias a que pertence.

• Seres vivos diferentes podem ocupar o mesmo nível
trófico, em diferentes cadeias da mesma teia, pois
obtêm energia de forma semelhante.



Dinâmica da teia alimentar

• Número de espécies 
envolvidas.

• Número de relações 
tróficas.

• Número de ligações 
tróficas associadas a 
cada espécie envolvida 
na teia.

• Quantidade de 
produtores.

• Predador de topo 
(espécie que não é 
comida por nenhuma 
outra).



Pirâmides ecológicas
Uma outra forma de representar as transferências de matéria e energia é
através de pirâmides ecológicas.

Nestas, cada degrau corresponde a
um nível trófico.

Geralmente, os organismos mais
pequenos são comidos por outros
maiores.

Por outro lado, ao longo de uma
cadeia alimentar, o número de seres
vivos de cada nível trófico diminui.



Fatores bióticos

Interações
interespecíficas

Interações
intraespecíficas



Fatores bióticos – Relações que os seres vivos
estabelecem entre si no ecossistema.

Relações intraespecíficas – Relações estabelecidas
entre seres vivos da mesma espécie.

Relações interespecíficas – Relações estabelecidas
entre seres vivos de espécies diferentes.

Para um dado indivíduo, uma relação biótica pode
ser vantajosa, prejudicial ou neutra.



Predação - Interação biótica em que um indivíduo, o predador,

captura e mata outro, a presa, para dele se alimentar.

O predador é beneficiado e a presa é prejudicada.



Competição - Interação biótica em que dois indivíduos

disputam recursos do ecossistema (alimento, território, água,

luz, etc.) que ambos utilizam e que são insuficientes para

satisfazer as suas necessidades.

Nesta relação, devido à energia que ambos gastam a competir,

tanto um como outro são prejudicados.

Flamingo Pato Alfaiate Ostraceiro Borrelho



Parasitismo - Interação biótica em que um indivíduo, o

parasita, vive à custa de outro, o hospedeiro.

O parasita é o beneficiado, com prejuízo do organismo

hospedeiro.



Mutualismo - Interação biótica facultativa em que ambos os

indivíduos são beneficiados. Embora importante para a

sobrevivência de um e de outro, a relação não é obrigatória pois

ambos sobrevivem caso a interação não se verifique.



Simbiose - Interação biótica em que ambos os indivíduos

são beneficiados, estando ambos dependentes da relação

para sobreviver, isto é, a relação é permanente e obrigatória

pois os organismos não conseguem viver separados.

A simbiose pode ser considerada um caso extremo de

mutualismo.



Comensalismo - Interação biótica em que um indivíduo, o

comensal, beneficia da presença de outro sem que este seja

prejudicado por isso. Embora beneficie com ela, o comensal

não necessita da relação para sobreviver.





Competição – Muito comum entre indivíduos da mesma

espécie. Os animais podem disputar alimento, um abrigo,

um território ou um parceiro para a reprodução.

As plantas podem competir por luz, água e espaço vital.



Canibalismo – Interacção biótica em que um indivíduo mata

outro da sua espécie para dele se alimentar.

O canibalismo pode ser considerado um caso extremo de

competição.



As sociedades são um modelo de cooperação complexo

onde há hierarquias, distribuição de tarefas ou

especialização de funções. A saída de um membro coloca

em sério risco a sua sobrevivência.

Cooperação – Interação biótica em que os membros de uma

população se associam em benefício de todos.



As colónias são um modelo de cooperação onde cada um

dos membros beneficia da vida em grupo mas, em geral, a

relação é temporária e não há divisão de tarefas.



Relações bióticas
e evolução das espécies



Erva-abelha

Zângão

Em vez de oferecer néctar, a 

erva-abelha atrai 

sexualmente os zângãos.

As suas flores imitam a cor, 

a forma, a textura e o odor 

das fêmeas.

Quando os zângãos pousam, 

tentando acasalar com ela, 

ficam com o corpo repleto de 

pólen.



A forma de certas flores revela uma adaptação aos corpos dos

seus polinizadores.

O desaparecimento de uma das espécies pode implicar a

extinção da outra.



Espécies de anfíbios

são extintas por

doenças provocadas

por fungos

(parasitismo).

Espécies de peixes 

e de plantas locais 

são extintas pela 

introdução de peixes 

exóticos (predação

e competição).

Espécies de 

plantas locais 

são extintas pela 

introdução de 

plantas invasoras 

(competição).



As alterações do meio e a evolução ou extinção das espécies

• As modificações ambientais
são a principal causa de
extinção ou de evolução das
espécies.

• A especiação (formação de 
duas espécies a partir de 
uma espécie inicial) pode 
ocorrer devido a diferenças 
ambientais entre os locais 
onde duas populações (de 
seres da mesma espécie) 
tenham os seus habitats. Tentilhões das ilhas Galápagos 

(desenho de Charles Darwin).



Variação dos fatores 
abióticos 

• Luz
• Água
• Temperatura
• Solo
• Vento

Diversificação de 
ecossistemas

Aumento da variabilidade 
da biodiversidade







Desde que a vida surgiu, ocorreram fenómenos de evolução que  permitiram que 
a partir de seres unicelulares fosse criada uma enorme diversidade de organismos 
complexidade crescente.

Ao longo da evolução, um enorme número de espécies surgiu e quase outros 
tantos se terão extinguido. Estima-se que mais de 99% das espécies alguma vez 
existentes estão extintas.



A extinção de espécies é um processo natural e embora no passado tenham 
ocorrido extinções em massa, elas foram essencialmente originadas por fatores 
climáticos e geológicos.

No último século os impactes humanos nos ecossistemas têm aumentado 
drasticamente causando e extinção de milhares de espécies.



Percentagem de espécies ameaçadas por grupo



Percentagem de espécies ameaçadas na Europa



Percentagem de espécies ameaçadas em Portugal

Moluscos: exemplos de espécies 
ameaçadas ou já extintas.

Insectos:  Avaliação incompleta; apenas 
dados para borboletas, escaravelhos e 
libélulas



Percentagem de espécies ameaçadas em Portugal

Peixes:   exemplos de espécies 
ameaçadas ou já extintas.



Percentagem de espécies ameaçadas em Portugal

Mamíferos:   exemplos de espécies 
ameaçadas ou já extintas.



Percentagem de espécies ameaçadas em Portugal

Répteis e Anfíbios:   exemplos de 
espécies ameaçadas ou já extintas.



Percentagem de espécies ameaçadas em Portugal

Aves:   exemplos de espécies 
ameaçadas ou já extintas (avaliação 

em curso).



Percentagem de espécies ameaçadas em Portugal

Plantas Vasculares:   Há pelo menos 15 espécies em risco de extinção.



Se a extinção de espécies ocorre naturalmente, porque razão

existe uma preocupação crescente relativamente a este

fenómeno?

Provavelmente deve-se ao ritmo elevado a que

a extinção de espécies poderá ocorrer devido à

ação direta ou indireta do Homem.



As ações antrópicas têm efeitos permanentemente a aumentar

como consequência da explosão demográfica e do

desenvolvimento tecnológico

O ser humano é considerado o principal responsável pelo cenário

PREOCUPANTE da extinção de espécies: redução do número de indivíduos de

cada espécie ou o seu desaparecimento.



As espécies podem ser ameaçadas ou extintas devido

a causas como:
SOBRE EXPLORAÇÃO
INTRODUÇÃO DE PREDADORES OU DE
DOENÇAS
INTERRUPÇÃO DE RELAÇÕES BIÓTICAS
ALTERAÇÕES CLIMÁSTICAS
DESTRUIÇÃO DO HABITAT
….



Produtos ilegais feitos de partes

de tartaruga

Apreensão de partes de tigre e outros

animais destinados à medicina

tradicional chinesa



Resíduos sólidos deixados 

pelo Homem no 

ecossistema aquático

Poluição e impacto humano

Albatroz e Manatim  





Poluição e impacto humano 

sobre o coral 

Impacto da Poluição sobre mamíferos



Introdução de espécies exóticas



Impacto do Pastoreio

Desflorestação

Ritmo elevadíssimo a que as

florestas tropicais estão a ser

destruído leva extinção de

inúmeras espécies



Branqueamento dos corais

Alterações climáticas



O desaparecimento de um elo de uma cadeia trófica interfere na

dinâmica do ecossistema e coloca em perigo as outras espécies



Graves e eminentes ameaças pesam sobre os vários milhões de

espécies que povoam a TERRA.

Estimativas otimistas prevêm que pelo menos 10% das espécies

existentes sejam extintas nas próximas décadas.

Acumulação de tóxicos na cadeia trófica



Se a população humana continuar

a aumentar ao ritmo atual, prevê-se

que neste século 25% de todas as

espécies desapareçam

EXTINÇÃO EM MASSA

Por que razão nos devemos

preocupar com a conservação

da BIODIVERSIDADE?



TODOS OS SERES VIVOS DEPENDEM DAS OUTRAS ESPÉCIES

E DAS CONDIÇÕES DO ECOSSISTEMA PARA SOBREVIVER.



Numa perspetiva antropocêntrica devemos sempre ter presente que OS

PROCESSOS QUE OCORREM NOS ECOSSISTEMA são responsáveis por muitos

benefícios para a humanidade

1. Manutenção dos solos férteis

2. Prevenção da erosão dos solos



3. Tratamento e reciclagem de

produtos residuais

4. Regulação do ciclo da água e

da composição da atmosfera



5. Controlo de pragas na

agricultura

6. A Polinização e o cruzamento

de indivíduos para maior

variabilidade genética



Como conservar da BIODIVERSIDADE?

O risco de extinção de espécies, com consequente perda de

biodiversidade devido ás atividades humanas, conduz à necessidade

de CONSERVAR A BIODIVERSIDADE.



CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPÉCIES

Recuperação do falcão 

peregrino 

http://areasprotegidas.icnf.pt/lince/index.ph
p/recursos/notas-tecnicas

http://areasprotegidas.icnf.pt/lince/index.php/recursos/notas-tecnicas


A procura e o aumento de consumo de animais marinhos deixou

algumas espécies vulneráveis que é preciso defender adotando

medidas e agindo por um oceano sustentável.



Criação de ÁREAS PROTEGIDAS, áreas de proteção especial ou a

adotar outras medidas.

Estes locais pretendem manter as espécies e os ecossistemas o mais livres

possível da ação do Homem, conservando o património natural para as gerações

atuais e futuras.



ProtegidasÁREAS
As áreas protegidas destinam-se à preservação de ecossistemas,
conservando os habitats e as espécies animais e vegetais dessas
regiões.

A classificação das áreas protegidas está legislada e depende da
intensidade da intervenção humana nos ecossistemas e do
interesse científico da região que se pretende preservar.

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NtjB2NotisKm7M&tbnid=dHTjgacLnA2t8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.publico.pt/areas-protegidas&ei=pueVU5itFoOh0QWep4C4Ag&bvm=bv.68445247,d.d2k&psig=AFQjCNFYgaO4VcYAvQxV82JoK1Q77N-2yA&ust=1402419489091463
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NtjB2NotisKm7M&tbnid=dHTjgacLnA2t8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.publico.pt/areas-protegidas&ei=pueVU5itFoOh0QWep4C4Ag&bvm=bv.68445247,d.d2k&psig=AFQjCNFYgaO4VcYAvQxV82JoK1Q77N-2yA&ust=1402419489091463


Localização

Incluem um parque nacional, parques naturais, reservas naturais, 
paisagens protegidas e monumentos naturais.



Parque nacional
O parque nacional é uma área que contém
um ou vários ecossistemas inalterados ou
pouco alterados pela intervenção humana.

Integra amostras representativas de regiões
naturais características de paisagens naturais
e humanizadas, de espécies vegetais e
animais, de locais geomorfológicos ou de
habitats de espécies com interesse ecológico,
científico e educacional.

Em Portugal, só existe o Parque
Nacional da Peneda-Gerês (criado
em 1971).

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XU_OojTGYS_HBM&tbnid=QjktCrWD3qIFEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_da_Peneda-Ger%C3%AAs&ei=L-mVU9_mAYWx0QWm2YDADw&bvm=bv.68445247,d.d2k&psig=AFQjCNFCCY36dTiFjcSVb243jS0igxZ4Bw&ust=1402419873389273
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XU_OojTGYS_HBM&tbnid=QjktCrWD3qIFEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_da_Peneda-Ger%C3%AAs&ei=L-mVU9_mAYWx0QWm2YDADw&bvm=bv.68445247,d.d2k&psig=AFQjCNFCCY36dTiFjcSVb243jS0igxZ4Bw&ust=1402419873389273


Parque natural
Um parque natural é uma área que se caracteriza por conter paisagens

naturais, seminaturais e humanizadas, de interesse nacional, sendo exemplo

da integração harmoniosa da atividade humana e da Natureza e que apresenta

amostras de um bioma ou região natural.



Reserva natural
Entende-se por reserva natural uma área destinada à proteção de habitats da

flora e da fauna.



Paisagem protegida
As paisagens protegidas são áreas com paisagens naturais, seminaturais e
humanizadas, de interesse regional ou local, resultantes da interação
harmoniosa do ser humano e da Natureza, que evidenciam grande valor
estético ou natural.



Monumento natural
Um monumento natural é uma ocorrência natural contendo um ou mais

aspetos que, pela sua singularidade, raridade ou representatividade em termos

ecológicos, estéticos, científicos e culturais exigem a sua conservação e a

manutenção da sua integridade.

LagosteirosPedra da Mua



ATENÇÃO!!!
As áreas protegidas têm sido bastante

alteradas pela ação humana, principalmente

pelo fogo, pastoreio intensivo e construção

civil, que provocam um grande impacte

ambiental – destruição dos habitats e

extinção de espécies.



MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Comportamentos ambientalmente corretos que

se deve ter quando se visita uma área protegida:

 Respeitar todas as indicações dadas pelos

professores e/ou guias.

 Não danificar as placas de informação.

 Não deixar qualquer tipo de lixo pelo chão.

 Não fazer fogo.

 Não danificar a fauna e a flora do local.

 Não retirar nada ao ambiente.



ProtegidasÁREAS
As áreas protegidas destinam-se à preservação de ecossistemas,
conservando os habitats e as espécies animais e vegetais dessas
regiões.

A classificação das áreas protegidas está legislada e depende da
intensidade da intervenção humana nos ecossistemas e do
interesse científico da região que se pretende preservar.
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Localização

Incluem um parque nacional, parques naturais, reservas naturais, 
paisagens protegidas e monumentos naturais.



Parque nacional
O parque nacional é uma área que contém
um ou vários ecossistemas inalterados ou
pouco alterados pela intervenção humana.

Integra amostras representativas de regiões
naturais características de paisagens naturais
e humanizadas, de espécies vegetais e
animais, de locais geomorfológicos ou de
habitats de espécies com interesse ecológico,
científico e educacional.

Em Portugal, só existe o Parque
Nacional da Peneda-Gerês (criado
em 1971).
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Parque natural
Um parque natural é uma área que se caracteriza por conter paisagens

naturais, seminaturais e humanizadas, de interesse nacional, sendo exemplo

da integração harmoniosa da atividade humana e da Natureza e que apresenta

amostras de um bioma ou região natural.



Reserva natural
Entende-se por reserva natural uma área destinada à proteção de habitats da

flora e da fauna.



Paisagem protegida
As paisagens protegidas são áreas com paisagens naturais, seminaturais e
humanizadas, de interesse regional ou local, resultantes da interação
harmoniosa do ser humano e da Natureza, que evidenciam grande valor
estético ou natural.



Monumento natural
Um monumento natural é uma ocorrência natural contendo um ou mais

aspetos que, pela sua singularidade, raridade ou representatividade em termos

ecológicos, estéticos, científicos e culturais exigem a sua conservação e a

manutenção da sua integridade.

LagosteirosPedra da Mua



ATENÇÃO!!!
As áreas protegidas têm sido bastante

alteradas pela ação humana, principalmente

pelo fogo, pastoreio intensivo e construção

civil, que provocam um grande impacte

ambiental – destruição dos habitats e

extinção de espécies.



MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Comportamentos ambientalmente corretos que

se deve ter quando se visita uma área protegida:

 Respeitar todas as indicações dadas pelos

professores e/ou guias.

 Não danificar as placas de informação.

 Não deixar qualquer tipo de lixo pelo chão.

 Não fazer fogo.

 Não danificar a fauna e a flora do local.

 Não retirar nada ao ambiente.


