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ECOLOGIA (CONCEITOS FUNDAMENTAIS E RELAÇÕES 
ALIMENTARES) 

ECOLOGIA: CONCEITOS FUNDAMENTAIS 
A palavra ecologia foi empregada pela primeira vez pelo biólogo alemão E. Haeckel em 1866 em sua obra Generelle 

Morphologie der Organismen. Ecologia vem de duas palavras gregas: Oikós que quer dizer casa, e logos que significa 
estudo. Ecologia significa, literalmente a Ciência do Habitat. É a ciência que estuda as condições de existência dos 
seres vivos e as interações, de qualquer natureza, existentes entre esses seres vivos e seu meio.  

OS COMPONENTES ESTRUTURAIS DE UM ECOSSISTEMA  

Os ecossistemas são constituídos, essencialmente, por três componentes:  

• Abióticos - que em conjunto constituem o biótopo: ambiente físico e fatores químicos e físicos. A radiação 
solar é um dos principais fatores físicos dos ecossistemas terrestres pois é através dela que as plantas realizam 
fotossíntese, liberando oxigênio para a atmosfera e transformando a energia luminoso em química.  

• Bióticos - representados pelos seres vivos que compõem a comunidade biótica ou biocenoses. 
Compreendendo os organismos heterótrofos dependentes da matéria orgânica e os autotróficos responsáveis 
pela produção primária, ou seja, a fixação do CO2.  

• Energia – caracterizada pela força motriz que aporta nos diversos ambientes e garante as condições 
necessárias para a produção primária em um ambiente, ou seja, a produção de biomassa a partir de 
componentes inorgânicos.  

 

Os conceitos fundamentais são: 

• ESPÉCIE - é o conjunto de indivíduos semelhantes (estruturalmente, funcionalmente e bioquimicamente) que 
se reproduzem naturalmente, originando descendentes férteis. Ex.: Homo sapiens,  

• POPULAÇÃO - é o conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem numa mesma área e num 
determinado período. Ex.: população de ratos em um bueiro, em um determinado dia; população de bactérias 
causando amigdalite por 10 dias, 10 mil pessoas vivendo numa cidade em 1996, etc.  

• COMUNIDADE OU BIOCENOSE - é o conjunto de populações de diversas espécies que habita uma mesma 
região num determinado período. Ex.: seres de uma floresta, de um rio, de um lago de um brejo, dos campos, 
dos oceanos, etc.  

• ECOSSISTEMA OU SISTEMA ECOLÓGICO - é o conjunto formado pelo meio ambiente físico ou seja, o 
BIÓTOPO (formado por fatores abióticos - sem vida - como: solo, água, ar) mais a comunidade (formada por 
componentes bióticos - seres vivos) que com o meio se relaciona. 

• BIOMASSA - Matéria orgânica que compõe o corpo dos organismos vivos. 
• CADEIA ALIMENTAR - Representa a transferência de matéria e energia que se inicia sempre por um 

organismo produtor e termina em um decompositor. O fluxo é sempre unidirecional. 
• CICLO BIOGEOQUÍMICO - Conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que permite aos 

elementos circularem entre os seres vivos e a atmosfera, hidrosfera e litosfera.  
• HABITAT - é o lugar específico onde uma espécie pode ser encontrada, isto é, o seu "ENDEREÇO" dentro 

do ecossistema. Exemplo: Uma planta pode ser o habitat de um inseto, o leão pode ser encontrado nas savanas 
africanas, etc.  

• NICHO ECOLÓGICO - é o papel que o organismo desempenha no ecossistema, isto é, a "PROFISSÃO" do 
organismo no ecossistema. 0 nicho informa às custas de que se alimenta, a quem serve de alimento, como se 
reproduz, etc. Exemplo: a fêmea do Anopheles (transmite malária) é um inseto hematófago (se alimenta de 
sangue), o leão atua como predador devorando grandes herbívoros, como zebras e antílopes. 

• ECÓTONO - é a região de transição entre duas comunidades ou entre dois ecossistemas. Na área de transição 
(ecótono) vamos encontrar grande número de espécies e, por conseguinte, grande número de nichos 
ecológicos.  
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• BIÓTOPO - Área geográfica onde se encontra uma comunidade. 
• BIOSFERA - Toda vida, seja ela animal ou vegetal, ocorre numa faixa denominada biosfera, que inclui a 

superfície da Terra, os rios, os lagos, mares e oceanos e parte da atmosfera. E a vida é só possível nessa faixa 
porque aí se encontram os gases necessários para as espécies terrestres e aquáticas: oxigênio e nitrogênio. 

 

RELAÇÕES ALIMENTARES 
CADEIAS ALIMENTARES  

Este termo ecológico representa o vínculo existente entre um grupo de organismos presentes em um ecossistema, os 
quais são regulados pela relação predador-presa. É através da cadeia alimentar, ou cadeia trófica, que é possível a 
transferência de energia entre os seres vivos. É a unidade fundamental da teia trófica.  

Existem basicamente dois tipos de cadeia alimentar, as que começam a partir das plantas fotossintetizantes e as 
originadas através da matéria orgânica animal e vegetal morta. As plantas são consumidas por animais herbívoros 
enquanto que a matéria orgânica morta é consumida pelos animais detritívoros. A cadeia alimentar é constituída pelos 
seguintes níveis: 

• PRODUTORES - São os organismos capazes de fazer fotossíntese ou quimiossíntese. Produzem e acumulam 
energia através de processos bioquímicos utilizando como matéria prima a água, gás carbônico e luz. Em 
ambientes afóticos (sem luz), também existem produtores, mas neste caso a fonte utilizada para a síntese de 
matéria orgânica não é luz mas a energia liberada nas reações químicas de oxidação efetuadas nas células 
(como por exemplo em reações de oxidação de compostos de enxofre). Este processo denominado 
quimiossíntese é realizado por muitas bactérias terrestres e aquáticas.  

• CONSUMIDORES PRIMÁRIOS - São os animais que se alimentam dos produtores, ou seja, são as espécies 
herbívoras. Milhares de espécies presentes em terra ou na água, se adaptaram para consumir vegetais, sem 
dúvida a maior fonte de alimento do planeta. Os consumidores primários podem ser desde microscópicas 
larvas planctônicas, ou invertebrados bentônicos (de fundo) pastadores, até grandes mamíferos terrestres como 
a girafa e o elefante.  

• CONSUMIDORES SECUNDÁRIOS - São os animais que se alimentam dos herbívoros, a primeira categoria 
de animais carnívoros.  

• CONSUMIDORES TERCIÁRIOS - São os grandes predadores como os tubarões, orcas e leões, os quais 
capturam grandes presas, sendo considerados os predadores de topo de cadeia. Tem como característica, 
normalmente, o grande tamanho e menores densidades populacionais.  

• DECOMPOSITORES OU BIOREDUTORES - São os organismos responsáveis pela decomposição da 
matéria orgânica, transformando-a em nutrientes minerais que se tornam novamente disponíveis no ambiente. 
Os decompositores, representados pelas bactérias e fungos, são o último elo da cadeia trófica, fechando o 
ciclo. A sequência de organismos relacionados pela predação constitui uma cadeia alimentar, cuja estrutura é 
simples, unidirecional e não ramificada.  
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Cadeia alimentar terrestre 

 

Cadeia alimentar aquática 

A transferência do alimento (energia) de nível para nível trófico a partir dos produtores faz-se através de cadeias 
alimentares, cuja complexidade é variável. Na maioria das comunidades, cada consumidor utiliza como alimento seres 
vivos de vários níveis tróficos. Daí resulta que na Natureza não há cadeias alimentares isoladas. Apresentam sempre 
vários pontos de cruzamento, formando redes ou teias alimentares, geralmente de elevada complexidade. 
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Teia alimentar 

 

 

PIRÂMIDES ECOLÓGICAS: QUANTIFICANDO OS ECOSSISTEMAS 

As pirâmides ecológicas representam graficamente o fluxo de energia e matéria entre os níveis tróficos no decorrer da 
cadeia alimentar. 

Para tal, cada retângulo representa, de forma proporcional, o parâmetro a ser analisado. Esta representação gráfica por 
ser: 

PIRÂMIDE DE NÚMEROS 

Representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico da cadeia alimentar proporcionalmente à quantidade 
necessária para a dieta de cada um desses. 

 

Em alguns casos, quando o produtor é uma planta de grande porte, o gráfico de números passa a ter uma conformação 
diferente da usual, sendo denominado “pirâmide invertida”. 

 

Outro exemplo de pirâmide invertida é dada quando a pirâmide envolve parasitas, sendo assim os últimos níveis 
tróficos mais numerosos.  

PIRÂMIDE DE BIOMASSA 

A pirâmide de biomassa representa a quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos organismos de um 
determinado nível trófico. Frequentemente, é expressa pelo peso seco (água presente não é matéria orgânica), por 
unidade de área, assim, g/m2 ou kg/m2. Em ambientes terrestres ela possui base larga e topo estreito. 
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Na pirâmide de biomassa, também há exemplos de pirâmides invertidas. Este exemplo pode ser observado em algas 
microscópicas, como o fitoplâncton (produtor), sua biomassa pode ser menor sendo comparado com a do zooplâncton, 
um consumidor primário. Isso só é possível quando a medida de biomassa é feita em um intervalo de tempo curto, não 
sendo verificada a velocidade com que a matéria orgânica é produzida de forma que a velocidade de multiplicação do 
fitoplâncton é maior do que a velocidade de multiplicação do zooplâncton. 

 

PIRÂMIDE DE ENERGIA 

Esta pirâmide representa, em cada nível trófico, a quantidade de energia acumulada por unidade de área ou volume e 
por unidade de tempo, quilocaloria (kcal) por metro quadrado (m2) por ano. Dessa forma, a pirâmide indica o fluxo de 
energia presente em cada nível trófico de uma cadeia alimentar de um ecossistema, levando em conta o fator tempo. 
Sendo assim, não há possibilidade de inversão da pirâmide, já que o fluxo de energia de um ecossistema é 
unidirecional e vai diminuindo a cada nível trófico, apenas 10% será passado para o próximo nível. 

 

Na figura acima, é possível observar um número muito maior de produtores que serviriam para alimentar os 
consumidores primários em um número menor, e que, por sua vez, alimentaria os consumidores secundários. Essas 
bases mais largas, diminuindo em direção ao ápice são observadas, pois os consumidores secundários, geralmente de 
maior porte, necessitam de mais presas para manter seu corpo. 

 

EXERCÍCIOS 
01) Sabemos que em uma cadeia alimentar todos os seres autotróficos são denominados de (1). Já os organismos 
heterotróficos podem ser (2) ou (3). 
De acordo com os seus conhecimentos, marque a alternativa que apresenta os termos que substituem adequadamente 
os números 1, 2 e 3. 
a) (1) - decompositores; (2) - produtores; (3) - consumidores. 
b) (1) - consumidores; (2) - produtores; (3) - decompositores. 
c) (1) - decompositores; (2) - consumidores primários; (3) - consumidores secundários. 
d) (1) - produtores; (2) - consumidores; (3) - decompositores. 
e) (1) - consumidores primários; (2) - produtores; (3) - consumidores secundários. 
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02) Sabemos que em um ecossistema os diversos organismos existentes podem ocupar diferentes níveis tróficos em 
diferentes cadeias alimentares. Imagine as seguintes situações e marque a alternativa que indica corretamente o nível 
trófico que o homem ocupa em cada cadeia. 
I. Capim → Vaca → Homem 
II. Algas → Caramujo → Peixe → Homem 
a) Em I, o homem é consumidor terciário e, em II, é quartenário. 
b) Em I, o homem é consumidor secundário e, em II, é consumidor terciário. 
c) Em I, o homem é consumidor primário e, em II, é consumidor secundário. 
d) Em I, o homem é produtor e, em II, consumidor primário. 
e) Em I, o homem é consumidor primário e, em II, produtor. 
 
03) Entre os organismos citados a seguir, todos são considerados produtores em uma cadeia alimentar, exceto: 
a) Fitoplâncton. 
b) Algas macroscópicas. 
c) Arbustos. 
d) Zooplâncton. 
e) Plantas aquáticas. 
 
04) (Ufscar-SP) No final da década de 1970, foram descobertas comunidades biológicas vivendo no fundo dos 
oceanos, em profundidades de 2,5 mil metros, próximo a fendas por onde extravasa magma quente que superaquece a 
água ao redor. Essas comunidades são formadas principalmente por bactérias que obtêm energia pela oxidação de H‚S 
formado nas fendas e por animais que se nutrem delas. Entre os animais dessas comunidades, estão vermes tubulares 
gigantescos, com mais de 1 metro de comprimento, que se nutrem às custas de bactérias quimiossintetizantes que 
vivem como simbiontes dentro de seus corpos. 
Nessas comunidades submarinas, as bactérias que obtêm energia pela oxidação de H‚S e os vermes gigantes 
mencionados no texto atuam, respectivamente, como 
a) produtores e consumidores primários. 
b) produtores e decompositores. 
c) consumidores primários e consumidores secundários. 
d) decompositores e produtores. 
e) decompositores e consumidores primários. 
 
05) (Enem) Os personagens da figura estão representando situação hipotética de cadeia alimentar. 

 
Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. 
Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, tigre e 
abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de: 
a) produtor e consumidor primário. 
b) consumidor primário e consumidor secundário. 
c) consumidor secundário e consumidor terciário. 
d) consumidor terciário e produtor. 
e) consumidor secundário e consumidor primário. 



Colégio Equipe de Juiz de Fora 
Rua São Mateus, 331 - São Mateus – Juiz de Fora – MG (32) 323-8686 

 

23/03/2020: MATERIAL ADICIONAL 1 – 2º EM 
DISCIPLINA: BIOLOGIA 

PROFESSOR: FABRÍCIO PROENÇA 

 

 
06) Analise a teia alimentar a seguir: 

 
 
A respeito dessa teia, marque a alternativa correta. 
a) Na teia representada na questão, o capim é o consumidor primário. 
b) Na teia acima, a galinha atua como consumidora secundária e primária, a depender da cadeia analisada. 
c) Na teia representada, o homem ocupa a posição de consumidor primário e terciário, a depender da da cadeia 
analisada. 
d) O boi e o gafanhoto são os únicos consumidores primários da teia representada. 
e) O gavião ocupa apenas a classificação de consumidor terciário. 
 
07) (Ufal) O esquema abaixo mostra as relações tróficas em uma propriedade rural. 

 
 
De acordo com o esquema, o homem é: 
a) produtor. 
b) somente consumidor primário. 
c) somente consumidor secundário. 
d) somente consumidor terciário. 
e) consumidor primário e secundário. 
 
08) (Cesgranrio-RJ) Uma preá que vivia na beira de um charco, alimentando-se de capim, foi capturada por uma cobra 
que, mais tarde, foi apanhada por um gavião. Mas a história poderia ser outra, e o gavião poderia ter caçado um rato 
ou outra ave. Por sua vez, a cobra poderia ter capturado um passarinho que havia comido um inseto. 
Com referência à teia alimentar, marque a alternativa correta: 
a) A energia contida no produtor diminui gradualmente, ao passar de consumidor a consumidor. 
b) A energia do produtor aumenta gradualmente nos diferentes elementos da cadeia alimentar. 
c) O potencial energético do produtor não sofre nenhuma alteração nos diferentes segmentos da cadeia alimentar. 
d) Na teia alimentar, como os animais são de tamanhos diferentes, a quantidade energética do produtor sofre 
oscilações. 
e) A complexidade da teia alimentar não interfere na quantidade de energia transferida, que permanece inalterada. 
 
09) (UDESC) Um louva-a-deus come um grilo e em seguida é predado por um sabiá. Analise a informação e assinale 
a alternativa correta correspondente aos níveis tróficos do louva-adeus, sabiá e grilo, respectivamente. 
a) Primário, terciário e secundário. 
b) Secundário, primário e terciário. 
c) Terciário, primário e secundário. 
d) Primário, secundário e terciário. 
e) Secundário, terciário e primário. 
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10) (PUC-MG) Observe o esquema atentamente. Os níveis tróficos, com maior e menor quantidade de energia 
disponível, estão representados, respectivamente, pelos organismos: 

 
 
a) C e A.  b) A e E.  c) E e D.  d) E e A.  e) D e A. 
 

 

GABARITO  

Questão 01: Gabarito:[D] 
Questão 02: Gabarito:[B] 
Questão 03: Gabarito:[D] 
Questão 04: Gabarito:[A] 
Questão 05: Gabarito:[C] 
Questão 06: Gabarito:[D] 
Questão 07: Gabarito:[E] 
Questão 08: Gabarito:[A] 
Questão 09: Gabarito:[E] 
Questão 10: Gabarito:[B] 
 


