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Sucessão Ecológica

Ecologia

Sequência de modificações na composição de espécies ao

longo do tempo em resposta a agentes abióticos e

bióticos de mudança.

SUCESSÃO ECOLÓGICA
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Agente de mudança Efeitos Exemplos

Agentes abióticos

Ondas, correntes Organismos são desprendidos, feridos ou mortos.
Tempestades, furacões, enchentes, tsunamis, 
ressurgência oceânica.

Vento Organismos são desprendidos, feridos ou mortos.
Tempestades, furacões, remoção de sedimentos 
conduzida pelo vento.

Suprimento hídrico
Organismos crescem lentamente, são feridos ou são 
mortos.

Secas, enchentes e deslizamento de terras.

Composição química
Organismos crescem lentamente, são feridos ou 
mortos.

Poluição, chuva ácida, alta ou baixa salinidade, 
elevado ou baixo nível de nutrientes.

Temperatura
Organismos crescem lentamente, são feridos ou 
mortos.

Geada, neve e gelo. Calor excessivo, fogo, aumento e 
queda do nível do mar.

Vulcanismo Organismos são feridos ou mortos. Lava, gases quentes, queda de rochas e pedregulhos.

Agentes bióticos

Interações negativas
Organismos crescem lentamente, são feridos ou são 
mortos.

Competição, predação, herbivoria e parasitismo.

Interações positivas
Organismos crescem rapidamente, com menos dano 
e mortes.

Mutualismo e comensalismo.

SUCESSÃO ECOLÓGICA

▪ Ocorre como resposta às modificações nas condições ambientais locais

▪ Termina com o estabelecimento de uma comunidade clímax

▪ Processo não sazonal (gradativo e contínuo)

SUCESSÃO ECOLÓGICA
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Sucessão primária

▪ Tem início em um ambiente inóspito

▪ O solo ainda não está formado e as condições apresentam-se desfavoráveis à

existência de seres vivos

Exemplos:

Dunas (elevações arenosas)

Rocha nua (erupção vulcânica)

Morenas glaciais (pedregulhos expostos pela retração de geleiras)

TIPOS DE SUCESSÃO ECOLÓGICA

Processo lento e gradual.

Vulcão Monte Santa Helena (Estado de Washington – EUA)

Erupção em 18 de maio de 1980
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Dunas da Joaquina (Florianópolis – Brasil)

Glaciar Trift, na Suíça

Notavelmente retraiu em cerca de 1,7 quilômetro, de acordo com os pesquisadores.

Os registros foram feitos entre 2006 (esquerda) e 2015 (direita).
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TIPOS DE SUCESSÃO ECOLÓGICA
Sucessão secundária

▪ Tem início em um ambiente anteriormente colonizado

▪ O solo já está formado e as condições mostram-se mais favoráveis à existência de

seres vivos

Exemplos:

Áreas desmatadas

Floresta após queimada

Campo de cultivo ou de pastagem abandonado A sucessão secundária tem estágios mais curtos e 
atinge a estabilidade mais depressa.

Minas Gerais (Brasil)
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Pantanal (Brasil)

Queimada em 2020

FASES DA SUCESSÃO
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FASES DA SUCESSÃO

I. Estágio pioneiro (ecese)

Ambiente hostil ao desenvolvimento de vida.

▪ Ocupação por uma comunidade pioneira

▪ Início da formação do solo

▪ Baixa biodiversidade

Comunidade pioneira

Tolera condições difíceis, modifica o
ambiente e permite o desenvolvimento
de outras espécies. Exemplo: líquens.

SUCESSÃO EM AMBIENTE TERRESTRE

Líquens, musgos, gramíneas e insetos.
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II. Estágio intermediário (sere)

Período de mudanças rápidas na composição da comunidade, que altera

significativamente o ambiente.

▪ Ocupação por uma comunidade de transição

▪ Camada mais espessa de solo

▪ Biodiversidade em ascensão

Comunidade de transição

A comunidade pioneira é substituída por
espécies intermediárias, gerando
alterações no meio ambiente, e
propiciando a instalação de espécies
tardias, são o seres de transição.

SUCESSÃO EM AMBIENTE TERRESTRE

Gramíneas, arbustos e pequenos animais.

III. Estágio clímax

Fase de relativa estabilidade e maturidade da comunidade.

▪ Ocupação com por uma comunidade clímax

▪ Solo formado

▪ Grande diversidade de espécies e nichos ecológicos

Comunidade clímax

A comunidade clímax depende do tipo
de solo e do clima da região. Por
exemplo, na Amazônia pode se formar
uma floresta tropical; no Canadá, uma
floresta de pinheiros; no Nordeste do
Brasil, uma caatinga.

SUCESSÃO EM AMBIENTE TERRESTRE

Plantas e animais de grande porte.
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A SUCESSÃO NA LAGOA
Com o tempo, a lagoa pode se transformar em

um pântano ou, dependendo do clima da

região, originar até mesmo uma floresta. Essas

transformações podem ser muito lentas, pois

dependem das dimensões do ecossistema.

Lagoas oligotróficas

Geralmente profundas, pobres em nutrientes,
de águas límpidas e ricas em oxigênio.

Lagoas eutróficas

Geralmente rasas, têm águas esverdeadas, são
ricas em algas e pobres em oxigênio.

Os primeiros estágios de uma lagoa são oligotróficos,

ocorrendo, aos poucos, aumento de nutrientes.

MODELO TEÓRICO DE SUCESSÃO
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PRODUTIVIDADE
Eficiência com que os organismos de um determinado nível trófico aproveitam a

energia recebida para produzir biomassa.

Produção Primária Bruta (PPB)
Total de energia luminosa convertida em energia química (total de carbono fixado
pelos autótrofos em um ecossistema).

Produção Primária Líquida (PPL)
Representa o saldo obtido da relação entre a produção (fotossíntese) e o consumo
(respiração). Quanto maior a PPL, maior a biodiversidade.

Produção líquida = produção bruta – perdas energéticas

PPL= PPB – R

MUDANÇAS NA COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO

Rochas Líquens Musgos Ervas Arbustos Árvores

Mesmo que os estudos costumem focalizar mudanças na vegetação, os papeis dos 

animais e dos microrganismos são igualmente importantes.
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TENDÊNCIAS AO LONGO DA SUCESSÃO
Parâmetro Eventos ao longo da sucessão

Composição em espécies Muda rapidamente no início, depois mais lentamente.

Tamanho dos indivíduos Tende a aumentar.

Biodiversidade Aumenta, atingindo o máximo no clímax.

Biomassa total Aumenta.

Produção primária bruta Aumenta no início, depois se estabiliza.

Respiração da comunidade Aumenta.

Razão fotossíntese x respiração No início, F > R; depois F = R.

Produção primária líquida
Inicialmente é grande, mas diminui aos poucos, tornando se quase nula no 
clímax, quando fotossíntese e respiração se equilibram.

Níveis tróficos e relações ecológicas Aumentam.

Disponibilidade de nutrientes Diminui, uma vez que os nutrientes são retidos pelos seres vivos.

Ciclagem os nutrientes Aumenta, tornando-se mais rápida.

O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na Grande BH, devastou uma área verde equivalente

a 15 vezes o Parque Municipal da capital mineira. Monitoramento feito por satélite pelo Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aponta que cerca de hectares de mata foram

consumidos pela lama. Para que a floresta destruída seja totalmente recuperada, serão necessários pelo menos

cem anos, estima a Fundação SOS Mata Atlântica.

O desenvolvimento e a reconstrução da comunidade biológica nesse habitat perturbado caracterizará uma

sucessão ecológica. Ao longo desse processo, ocorrerá

a) diminuição do consumo total nas comunidades sucessivas.

b) diminuição da produtividade primária bruta.

c) diminuição da produtividade primária líquida.

d) diminuição da biomassa autótrofa e da biomassa heterótrofa.

e) mudança sequencial na composição das espécies, em que as pioneiras e tardias têm as mesmas adaptações.

EXERCÍCIO (FGV)
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[A] Incorreta. Durante a sucessão ecológica secundária, ocorrerá aumento do consumo total nas comunidades
sucessivas, até a homeostase, com a composição da comunidade clímax (estabilidade).

[B] Incorreta. Ocorrerá aumento da produtividade primária bruta (total de matéria orgânica produzida).

[C] Correta. A produtividade primária líquida é próxima a zero, pois toda a matéria orgânica produzida é
consumida pela própria comunidade.

[D] Incorreta. Ocorrerá aumento da biomassa, pois o número de indivíduos aumenta.

[E] Incorreta. A composição das espécies muda, portanto, as pioneiras e as tardias nem sempre têm as mesmas
adaptações, ou seja, aquelas mais importantes nos estágios iniciais podem não ser tão presentes nos estágios
intermediários e clímax.

GABARITO (FGV)

23

24


