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ECOLOGIA



Cadeia alimentar



Teia alimentar



Fluxo de energia

●  Lei fundamental da termodinâmica que diz: “A 
energia não pode ser criada nem destruída e 
sim transformada”



Pirâmide de números



Pirâmide de Biomassa



Pirâmide de Energia



Produtividade do Ecossistema

● Produtividade Primária Bruta:
 PPB = massa de matéria orgânica 

produzida/tempo/área

● Produtividade Primária Líquida:
PPL = PPB – R

R: Respiração



● Fatores limitantes: a luz, a água, o gás carbônico e a 
disponibilidade de nutrientes.

Produtividade Primária Bruta (PPB) = Taxa fotossintética total 
Produtividade Primária Líquida (PPL) = PPB - Respiração dos 

autótrofos
Produtividade Líquida da comunidade (PLC) = PPL - Consumo 

por herbívoros



Eficiência energética

● Eficiência ecológica é a porcentagem de energia 
transferida de um nível trófico para o outro, em uma 
cadeia alimentar.

● Média geral = 10%

● Por que não é passado 100%?



Eficiência Energética



Biomas

Conceito:  um conjunto de vida (vegetal e animal) 
constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação 
contíguos e identificáveis em escala regional, com 
condições geoclimáticas similares e história 
compartilhada de mudanças, o que resulta em uma 
diversidade biológica própria.



Tundra

● Localiza-se no Círculo Polar Ártico. Compreende 
Norte do Alasca e do Canadá, Groelândia, Noruega, 
Suécia, Finlândia, Sibéria.

● Subsolo fica permanentemente congelado 
(permafrost)



Taiga

● Localiza-se no norte do Alasca, Canadá, sul da 
Groelândia, parte da Noruega, Suécia, Finlândia e 
Sibéria.

● Floresta de Coníferas



Floresta Caducifólia ou Floresta Decídua Temperada

● Predomina no hemisfério norte, leste dos Estados 
Unidos, oeste da Europa, leste da àsia, Coréia, Japão 
e partes da China.



Floresta Tropical ou Floresta Pluvial ou 
Floresta Latifoliada

● A floresta tropical situa-se na região intertropical. A 
maior área é a Amazônia, a segunda nas Índias 
Orientais e a menor na Bacia do Congo (África).



Campos

● A localização dos campos é muito variada: 
centro-oeste dos Estados Unidos, centro-leste da 
Eurásia, parte da América do Sul (Brasil, Argentina) 
e Austrália.



Deserto

● Os desertos apresentam localização muito variada e 
se caracterizam por apresentar vegetação muito 
esparsa.



Savanas

● A topografia geralmente é plana com clima tropical, 
apresentando duas estações bem definidas, sendo 
uma chuvosa e uma seca. As Savanas ocorrem, 
principalmente, na zona intertropical do planeta, por 
esse motivo recebe uma enorme quantidade de luz 
solar. 



Biomas Brasileiros





Caatinga



Amazônia



Mata Atlântica

● Restam aproximadamente 7% de sua cobertura 
vegetal



Pantanal



Pampa

● O único estado brasileiro com esse bioma é o Rio Grande do Sul. Ocupa 
63% do território do Rio Grande. Ele também se estende pelo Uruguai e 
Argentina. 



Cerrado

O segundo maior bioma da América do Sul, ocupando 
uma área de 2.036.448 km2, cerca de 22% do 
território nacional. 

Considerado como um hotspots mundiais de 
biodiversidade, o Cerrado apresenta extrema 
abundância de espécies endêmicas e sofre uma 
excepcional perda de habitat



Cerrado




