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Habitat – Nicho ecológico - Ambiente



Ecossistema

Ecossistemas É um complexo dinâmico de
comunidades de plantas, animais e
micro-organismos e do meio
ambiente abiótico.

Possuem uma interação – uma
dependência sistêmica.

Sistema ecológico todos
os elementos da natureza
possuem uma
interdependência entre
eles.

FLUXO ENERGÉTICO

Podemos estudar ecossistemas em
diferentes escalas.



Ecossistema - Bioma

Bioma

FLUXO ENERGÉTICO   → RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIA  → PAISAGENS NATURAIS

Paisagens muito próximas com localizações distintas.

Floresta amazônica

Floresta do Congo

Floresta Tropical Chuvosa



Mapa Mundi – Vegetação - Biomas



Biomas – Biogeografia – Tipos de vegetação

Tipos de vegetação



Mapa Mundi – Paisagens vegetativas da Terra



Tundra

➢ Vegetação de transição (Floresta Boreal   ↔ Calota polar).

➢ Formada: Líquens – Musgos – Herbáceas de pequeno porte.

➢ Fraca insolação e clima seco: 10 meses de inverno e 2 meses de verão.

➢ Solo Permafrost.

➢ Podemos encontrar em elevadas altitudes.

➢ Antártida – não existe esse tipo de vegetação.

Perma=permanente;
frost= congelado.
(terra+rocha+gelo).



Taiga – Floresta Boreal de Coníferas

➢ Coníferas + bosques + campos.

➢ Pinheiros resistentes (forma de cone).

➢ Solos revestidos por folhagens – decomposição.

➢ Maior concentração – nas extremidades.

➢ Somente no Hemisfério Norte – a partir de Lat. 45° Norte.

➢ Maior bioma em extensão.

➢ Duas estações bem definidas: inverno (rigoroso) e verão (média < 20°C).

➢ Economia: madeira para ind. de papel e celulose.



Floresta Temperada (Caducifólia)

➢ Árvores bem desenvolvidas: 40/50 metros de altura.

➢ Folhas finas e largas.

➢ Clima temperado: 4 estações – verão (quente e úmido) e inverno (rigoroso).

➢ Pluviosidade bem distribuída durante o ano.

➢ Tipos vegetativos diferentes nas regiões apresentadas.

➢ Características uniformes: as folhas no outono (avermelhada – alaranjada –

amarelada), são decíduas (economizar energia) – renascem na primavera.



Mediterrânea

➢ Vegetação rarefeita adaptada a queimadas e clima seco.

➢ Eucaliptos, pinheiros, carvalhos, cedros, oliveiras, árvores frutíferas e herbáceas.

➢ Predomínio: bosque esclerofilo (vegetação com folhas grossas e duras, perene e

resistente à estiagem).

➢ Maiores concentrações: cedros e pinhos.

➢ Clima: quente e seco (massa de ar proveniente do Deserto do Saara) e inverno úmido

com temperaturas amenas.

➢ Cara região apresenta características próprias e com semelhanças climáticas e em

algumas propriedades vegetativas.



Pradarias e Estepes

➢ Pradarias:

➢ Estepes:

1. Característica campestre.

2. Predomínio de gramíneas: estrutura baixa e fina.

3. Paisagem sem matas ou florestas

4. Topografia aplainada (poucas suaves).

5. Média pluviosidade – reduzida.

6. Queimadas periódicas.

7. Solo propício à pastagem – vegetação original comprometida.

1. Semiárido (mais seco que as regiões de pradarias).

2. Gramíneas e arbustos esparsos.



Floresta Pluvial Tropical e Subtropical

➢ Floresta Tropical

➢ Localizada: região intertropical.

➢ Índice pluviométrica elevado (1.500 a 3.000 mm/ano) – bem distribuído durante o ano.

➢ Elevada temperatura média anual – baixa amplitude térmica.

➢ Grande biodiversidade. Dossel perene – volumoso.

➢ Solos profundos e úmidos – grande camada de húmus (reposição feita pela própria

floresta).

➢ Vegetações: higrófilas e latifoliadas – grande diversidade e volume vegetativo.

➢ Desmatamento constante (madeireiros e garimpeiros).



Floresta Pluvial Tropical e Subtropical

➢ Floresta Subtropical

➢ Situada em áreas montanhosas – entre os Trópicos de Câncer e Capricórnio.

➢ Índices pluviométricos < Floresta Pluvial Tropical (1.500mm/ano).

➢ Temperatura média anual mais baixa – dossel mais aberto.



Savanas

➢ Clima tropical: duas estações definidas – verão chuvoso e inverno ameno e seco

(estiagens).

➢ Vegetações Tropófilas.

➢ Ervas, gramíneas, herbáceas e estratos arbóreos-arbustivos espaçados.

➢ Arbustos: caules grosso, retorcido e com casca grossa (proteção das queimadas). Raízes

profundas (captação de água).

➢ Ecossistema dinâmico – após a estiagem a vegetação se regenera com a primeira chuva

na região.

➢ Topografia plana com irregularidades (agricultura/pecuária – agropecuária).



Desertos

➢ Evaporação > precipitação – deserto.

➢ Desertos quentes – grande amplitude térmica (pode chegar > 70°).

➢ Solos arenosos e rochosos.

➢ Vegetações xerófitas – distribuição esparsa.

➢ Oásis.

➢ Deserto de Atacama – Chile (o mais seco do mundo) – massa de ar (quente e úmida) e

corrente marítima de Humboldt.

➢ Desertos frios (gelado) – alta pressão atmosférica – Antártida.

➢ Cordilheiras – elevadíssimas altitudes (atmosfera mais rarefeita - + frio e – oxigênio).



Vegetação de alta montanha (elevadas altitudes)

➢ Cadeias montanhosas – elevadas altitudes.

➢ Vegetação – escala de altitudes.

➢ Cada escala de altitude – solos mais rasos – características vegetativas diferentes.



A geopolítica da biopirataria

➢ É o ato de se apropriar ou transferir materiais genéticos de animais ou vegetais, sem

expressa autorização do país de origem de tal elemento. Apoderar-se de modo não

autorizado do conhecimento tradicional sobre um determinado material genético, também

faz parte do crime de biopirataria.

➢ Indústrias farmacêuticas e químicas.

➢ 3ª maior atividade ilegal mais lucrativa do mundo.



A desertificação do Sahel

➢ Estrutura da vegetação: predomínio de estepe.

➢ Área propicia para a agricultura.

➢ Clima quente: pluviosidade que não ultrapassa 150mm/ano.

➢ Países com grande pobreza – conflitos internos.

➢ Desertificação – “aumento” da área do Deserto do Saara.
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Questão 1

GABARITO A: A transposição do rio São Francisco constitui a construção de canais artificiais (eixos leste e norte) para levar

água para os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. A transposição vai conectar a bacia do São

Francisco com bacias hidrográficas formadas por rios intermitentes (temporários) e açudes. Assim, rios vão ser

“perenizados”, aumentando a oferta de água para a população do semiárido. Uma das finalidades da transposição é

resolver problemas de abastecimento humano, ou seja, garantia de segurança hídrica.

GABARITO B: Entre as vantagens econômicas da transposição, a possiblidade do desenvolvimento da agricultura irrigada, da

pecuária e da atividade industrial, gerando empregos no Sertão semiárido e reduzindo a emigração. Entre as desvantagens

ambientais, o desmatamento do bioma de Caatinga, alterações na dinâmica hídrica do rio São Francisco e modificações nos

ecossistemas aquáticos.



Exercícios de aprofundamento pag. 535

QUESTÃO 3

GABARITO: A região Amazônica caracteriza-se pela presença de planícies e baixa média altimétrica com rios cujo regime é

pluvial. Aliada ao clima equatorial, com pluviosidade abundante e bem distribuída durante o ano, é comum a ocorrência das

enchentes e o consequente isolamento das regiões, em razão da rede hidrográfica ser responsável em grande parte pelo

transporte da região.

QUESTÃO 2

GABARITO: Os fatores técnicos que explicam a disputa entre São Paulo e Rio de Janeiro são: O rio Paraíba do Sul é o único

manancial capaz de suportar o abastecimento do Rio de Janeiro; os afluentes da bacia do Paraíba têm menor vazão hídrica

e, portanto, não garantem suporte de abastecimento de água para as metrópoles.

As medidas para solucionar a gestão territorial dos recursos hídricos são: gestão compartilhada dos recursos, modernização

dos sistemas de captação e distribuição reduzindo perda por desperdício; campanhas educacionais para redução do

consumo de água; reduzir a impermeabilização do solo aumentando a infiltração da água nos sistemas subterrâneos.



Exercícios de aprofundamento pag. 535

GABARITO A: Os dados representados nos gráficos não apoiam a afirmação, haja vista que áreas de pastagens e outras

áreas tiveram maior expansão do que áreas de lavouras. Isso decorre do fato de que a partir do século XVIII, o espaço

geográfico passa a ser produzido a partir das demandas da Revolução Industrial ampliando as áreas das cidades e reduzindo

as áreas de florestas primárias.

GABARITO B: Embora a área ocupada pelo gelo tenha se mantido inalterada no intervalo de tempo demonstrado no gráfico,

mantidas as condições ambientais desse início do século XXI, a tendência será de redução da área, em razão da

intensificação da emissão dos gases estufa e redução das áreas de florestas primárias.

QUESTÃO 8

GABARITO A: O petróleo, o gás natural, a pesca, o sal marinho e outros minérios

GABARITO B: intenso tráfego marítimo, que gera vazamentos de óleo e migração de espécies de diferentes ambientes,

resultado na alteração da cadeia; comprometimento de ecossistema devido à pesca predatória; proximidades de grandes

cidades em embocaduras de rios com rejeitos urbanos industriais e domésticos.

GABARITO C: área contígua à costa litorânea de um país, que pode atingir 12 mn de extensão, onde o país tem o direito de

explorar economicamente os recursos oceânicos da plataforma continental, desde que demonstre capacidade tecnológica

para tal.

QUESTÃO 6


