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MATÉRIA E ENERGIA DOS ECOSSISTEMAS 
 

Os seres vivos precisam se alimentar, pois é do 
alimento que retiram a energia necessária para sobreviver. 

De onde vem a energia necessária para que os seres 
vivos surgissem e continuassem a existir na Terra há bilhões 
de anos? A resposta está no Sol, que emite luz e calor 
desaparecer, a vida, como se conhece hoje, poderá ser 
extinta. 
 
O que aconteceria com a vida na Terra se o Sol se 
apagasse de repente? 

Para começar, isso não pode acontecer assim, de uma 
para outra. Os astrônomos calculam que s[o daqui a cerca 
de 7,5 bilhões de anos o Sol começará a morrer. Ele sofrerá 
uma grande explosão e dará origem uma estrela menor, 
que continuará a brilhar tenuamente. 

Mas, supondo que isso acontecesse, os efeitos da 
escuridão repentina seriam catastróficos. [...] 

Os primeiros a morrer seriam os vegetais, que 
precisam de luz para fazer fotossíntese. Depois, sem 
comida, [morreriam] os animais herbívoros. [...] 

Outro problema grave seria o resfriamento do planeta. 
“O vapor da atmosfera viraria gelo, interrompendo o ciclo 
da água”, afirma o físico José Vanderlei Martins, [...] da 
USP. Sem [água] líquida, é muito difícil imaginar que 
alguém conseguisse sobreviver. 

Socorro, alguém apagou a luz!. Superinteressante. Jul. 1999. 
Disponível em: http://super.abril.com.br/tecnologia/socorro-

alguem-desligou-luz-437976.shtml. Acesso em: jan. 2012. 
 
HIPÓTESE DO ASPECTO DA TERRA APÓS O SOL APAGAR 

 
Representação esquemática de hipóteses de consequências 
no planeta Terra caso o Sol apagasse. 
 
1– O vapor-d’água da atmosfera congelaria e 

interromperia o ciclo da água. 
2– Os rios e oceanos congelariam. 
3– Enxergamos a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Sem 

ele, mão veríamos mãos a Lua e o brilho das estrelas 
seria mais visível. 

4– o frio e a falta de luz impediriam o brotamento das 
sementes que restassem. 

5– os combustíveis fósseis poderiam ainda produzir 
energia, mas, como não são renováveis, será necessário 
economizá-los. 

 
 
 
 

TRANSFORMAÇÕES DE ENERGIA 
 

A Terra recebe energia solar. Parte dessa energia é 
refletida de volta para a atmosfera. A energia solar que 
atravessa a atmosfera é transformada em energia térmica 
(calor), que mantém o ar e a superfície da Terra aquecidos. 

O calor é responsável pela evaporação da água, 
participando, portanto, do ciclo da água. Outra parte da 
energia do Sol é armazenada nos animais e nos vegetais na 
forma de energia química. Algas e plantas são seres vivos 
capazes de aproveitar a energia do Sol e transformá-la em 
energia química por meio de um processo denominado 
fotossíntese. Os seres vivos que se alimentam das plantas 
passam a armazenar, de forma indireta, a energia do Sol. 
 
A fotossíntese 

Na fotossíntese, a luz é captada pela clorofila, um 
pigmento que transforma a energia luminosa em energia 
química. 

A energia química fica armazenada na glicose, produto 
final da fotossíntese em outros carboidratos, nas gorduras e 
proteínas sintetizadas pelas plantas. Essa energia passa de 
um ser vivo para outro, transformando-se em calor a cada 
passagem. 
 

 
 

Embora na fotossíntese ocorram várias reações 
químicas, ela pode ser resumida por uma reação. 

 
 luz/clorofila  
gás carbônico + 

água  
Gás oxigênio + 

glicose 
 

Desse modo, os seres clorofilados produzem o próprio 
alimento e liberam gás oxigênio para o ambiente. 

Nas plantas, o gás carbônico entra através de aberturas 
da face inferior das folhas. A água com sais minerais (seiva 
bruta) é absorvida pelas raízes. A clorofila capta energia 
solar e a glicose é sintetizada nas folhas e na fotossíntese 
sai pelos orifícios da face interior das folhas (estômatos). A 
água com glicose e sais minerais forma a seiva elaborada, 
que é distribuída para todas as partes da planta. 
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O MOVIMENTO DA MATÉRIA NO ECOSSISTEMA 
 
Todos os seres vivos são formados por diferentes tipos 

de matéria. 
Cada ser nasce com certa quantidade de matéria, mas 

depois vai crescendo, isto é, vai aumentando essa 
quantidade. 

De onde vem a matéria que o ser vivo usa para 
crescer? Para onde essa matéria vai depois que ele morre? 

 
A cadeia alimentar 

Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em 
que um serve de alimento para o outro dentro de um 
ecossistema. Mas uma cadeia alimentar tem de ter um 
começo. O primeiro organismo de uma cadeia alimentar é 
sempre capaz de produzir seu alimento. E esse alimento, 
então, será consumido por outro ser vivo, que, por sua vez, 
vai ser comido por um outro, e assim por diante. 

No final das cadeias alimentares ficam os seres vivos 
decompositores, isto é, aqueles que decompõem os 
organismos que morreram. São decompositores as 
bactérias e os fungos. 

Os organismos que produzem seu alimento são 
chamados de produtores, os outros seres são os 
consumidores, e os fungos e as bactérias, os 
decompositores. Veja as figuras A e B. 

 

 
 

Produtores, consumidores e decompositores 
Os seres vivos ou componentes bióticos de um 

ecossistema podem ser agrupados como organismos 
produtores, consumidores e decompositores. 

Os produtores são os seres vivos eu produzem a 
matéria orgânica para todos os organismos do ecossistema; 
dependem diretamente dos fatores abióticos e são 
fotossintetizantes. 

Consumidores são todos os seres vivos que se 
alimentam direta ou indiretamente dos produtores. Há os 
consumidores primários ou de primeira ordem, que se 
alimentam só de plantas; são por isso conhecidos como 
herbívoros. Há ainda os consumidores secundários ou de 
segunda ordem, que se alimentam dos herbívoros; e os 
consumidores terciários ou de terceira ordem, que se 
alimentam dos consumidores secundários, e assim por 
diante. 

Com exceção dos consumidores primários, todos os 
demais consumidores são carnívoros. Entretanto, um 
mesmo ser vivo pode se comportar ora como consumidor 
primário, ora como consumidor secundário ou mesmo 
como terciário. O ser humano é o melhor exemplo disso. 

Os decompositores, representados pelas bactérias e 
pelos fungos, ocupam o final das cadeias alimentares. Pelo 
seu papel de decompositores de restos de plantas e 
animais, eles contribuem para que a matéria, antes nos 
seres vivos, seja devolvida para o ambiente.  

 
O papel de cada um: 
Árvore: transforma luz, água e CO2 em alimento; é um 
produtor. 
Gafanhoto: por comer a planta, é um consumidor primário. 
Sapo: por comer o gafanhoto, é um consumidor 
secundário. 
Serpente: por comer o sapo, é um consumidor terciário. 
Seriema: por comer a serpente, é um consumidor 
quaternário. 
Bactérias e fungos: transformam os restos de plantas e 
animais em sais minerais que retornam ao ambiente; são 
decompositores. 
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A teia alimentar 
Observe o esquema abaixo. Note que não há apenas 

uma cadeia alimentar, mas diversas. Um animal pode fazer 
papel de consumidor secundário e de terciário; outro, de 
terciário e de quaternário. Portanto, a teia alimenta é um 
conjunto de cadeias alimentares em que encontramos 
seres que podem desempenhar mais de um papel. 

 
 
 

O papel de cada um: 
Alga: produtor. 
Peixe A: consumidor primário. 
Peixe B: consumidor secundário e  terciário. 
Peixe C: consumidor secundário, terciário e quaternário. 
Lula: consumidor secundário. 
Gaivota: consumidor secundário, terciário e quaternário. 
FIQUE MAIS INFORMADO 

Pode haver consumidor sem produtor? 
Normalmente toda cadeia alimentar tem que começar 

com um produtor. Há, no entanto, lugares sem luz. As 
cavernas são um exemplo desse tipo de ambiente. Ali não 
há plantas porque, na ausência de luz, elas não podem 
fazer fotossíntese. 

Do que vivem os consumidores que estão nas cavernas 
se não há produtores dentro delas? Como dentro das 
cavernas não se produz alimento, este tem de vir de fora. 

Há três caminhos importantes para a entrada de 
alimento nas cavernas. 
1º) Os morcegos, durante a noite, saem das cavernas para 
alimentar-se de frutas e insetos. Voltam e passam o dia 
dormindo. As fezes que eles eliminam podem servir de 
alimento para alguns pequenos animais, que são comidos 
por outros; e aí está a continuação de uma cadeia alimentar 
sem plantas. 
2º) Rios que penetram nas cavernas podem levar o 
alimento que foi produzido fora delas, o que permite a 
continuação de nova cadeia alimentar. 
3º) Animais que vivem fora das cavernas podem 
eventualmente entrar nelas e morrer, servindo então de 
alimento para os consumidores; e novamente temos a 
continuação de outra cadeia alimentar. 
 
 
 
 
 

Estabilidade ecológica 
Os ecossistemas envolvem relações muito complexas 

entre os seres vivos e os elementos não vivos que os 
compõem. Os ecossistemas estão em constante estado de 
perturbação e mudança. Há certa estabilidade entre os 
elementos que os compõem e a capacidade de um 
ecossistema de adaptar-se às perturbações. Alguns 
pesquisadores chamam esse estado de equilíbrio. 

A estabilidade é a capacidade de resposta de um 
ecossistema no caso de uma perturbação: envolve o tempo 
de resposta à perturbação e a intensidade de modificação 
que o ecossistema pode suportar. 

 
Desequilíbrios nas relações alimentares 

Ao observarmos as cadeias e teias alimentares, 
percebemos que as relações alimentares contribuem para o 
controle das populações de seres vivos. Por exemplo, a 
quantidade de capim poderia ser muito grande em um 
ecossistema, caso não existissem os herbívoros para 
consumi-lo. Com a população de capim controlada, é 
possível que outros vegetais se desenvolvam no 
ecossistema. Portanto, as relações ecológicas em equilíbrio 
contribuem para que exista uma diversidade de seres vivos 
em um ecossistema. 

Para iniciarmos o estudo desse assunto, leia o texto a 
seguir. 
Um exemplo de desequilíbrio na cadeia alimentar 

[...] 
Das quase 360 espécies de cobras encontradas no 

Brasil [...] existe um grupo curioso, com 16 espécies que 
vivem no solo ou sobre arbustos e árvores, têm hábitos 
noturno, [...] e adotam uma dieta especial: comem apenas 
moluscos (lesmas e caracóis). Essas serpentes, em geral 
com comprimento inferior a 50 cm, são conhecidas pela 
população rural como “dormideiras”, porque permanecem 
quietas, em repouso, durante o dia; [...] 

Tudo indica que tais espécies têm sua atividade 
estimulada em períodos mais úmidos: quando chove ou 
após uma chuva. Nesses períodos, deixam o esconderijo 
para buscar suas presas preferencias, já que os moluscos 
terrestres também costumam se deslocar, em busca de 
alimento, em momentos de maior umidade do ar. Além 
disso, as serpentes localizam os moluscos seguindo os 
rastros de muco que eles deixam quando se deslocam [...]. 

Ao encontrar uma lesma ou um caracol, as serpentes 
desse grupo mordem a presa, anestesiando-a com uma 
substância presente em sua saliva. [...] 

O conhecimento precário sobre tais espécies faz com 
que, confundidas com as jararacas, elas seja mortas pela 
população, quando sua presença é benéfica [...] 

Aisur Ignacio Agudo-Padrón. Cobras ‘come-lesmas’: úteis e inofensivas. 
Ciência Hoje. Rio de Janeiro: SBPC, v. 42, n. 252, set. 2008. p. 62-3 

 
Vegetais nativos ou cultivados, como a alface servem 

de alimento para moluscos, como a lesma-lixa e caracóis. 
Esses moluscos, por sua vez, servem de alimento para 
determinadas serpentes, como a cobra-espada. Dessa 
maneira, tais serpentes contribuem para que a população 
de lesmas não aumente excessivamente. 
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Horta 

 

 
Lesma-lixa 

 
Cobra-espada 

 
 

Em sua opinião, o que poderia acontecer com a 
cadeia alimentar, mostrada acima, caso a população de 
serpentes, que se alimentam de lesmas e caracóis, 
diminuísse excessivamente? 

 
Muitas ações do ser humano causam alterações nos 

ecossistemas, podendo gerar desequilíbrios nas relações 
ecológicas. No exemplo apresentado no texto anterior, a 
população de lesmas-lixa poderia aumentar muito, caso a 
população de cobras-espada diminuísse. Com isso, uma 
população maior dessas lemas consumiria maior 
quantidade de vegetais. 

Desequilíbrios nas relações alimentares podem levar 
ao desaparecimento de algumas espécies, ao aumento 
exagerado na população de outras, à diminuição da 
diversidade de seres vivos em um ecossistema, entre outras 
consequências. 
 

 
 
 
 
 

FLUXO DE ENERGIA 
Em um ecossistema, ocorre o fluxo de energia nas 

cadeias alimentares. Nelas, a nergia química passa de um 
ser vivo que serve de alimento para outro que se alimenta 
dele. 
 
Fluxo de energia na cadeia alimentar 

 
Representação esquemática dos fluxos de energia nas cadeias 
alimentares. 
 

Cada elo da cadeia alimentar é um nível trófico (do 
grego tropho = alimento). A energia transferida do produtor 
para os consumidores, incluindo os decompositores, vai se 
transformando em calor a cada nível trófico. 
 
Transferência de energia nos níveis tróficos 

 
 
- Energia assimilada pelas plantas e algas: energia solar assimilada 

pela clorofila das plantas e algas e transformada em energia 
química durante a fotossíntese. 

- Energia disponível para os herbívoros: quantidade de energia 
que está no vegetal. 

- Perda na respiração: nas células, o açúcar produzido na 
fotossíntese reage com o gás oxigênio, liberando a energia 
química que é usada pela planta, com produção de calor, que se 
perde para o ambiente. 

- Perda nas fezes. 
- Perda na respiração: perda na respiração celular para obter 

energia. 
- Perda nas fezes: o que não é digerido é eliminado e, com isso, se 

perde também energia química. 
- Perda na respiração: perda na respiração celular para obter 

energia. 
- Energia assimilada pelos herbívoros: é a energia dos nutrientes 

energéticos. 
- Energia disponível para os carnívoros: energia química que está 

no herbívoro no momento em que é devorado. 
- Energia assimilada pelos carnívoros. 
  

Os produtores capturam a energia solar no processo de 
fotossíntese. Depois, herbívoros e onívoros comem 
produtores e obtêm energia química. Esses herbívoros e 
onívoros são alimento de consumidores secundários. 

Os decompositores que consomem as carcaças, as 
fezes, urina e outros detritos produzidos pelos demais 
consumidores. 
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PIRÂMIDES ECOLÓGICAS 
 

Para representar a energia em cada nível trófico, foram 
criados três tipos de representação: pirâmide de número, 
pirâmide de biomassa e pirâmide de energia. 

 
Pirâmide de números 

 
Este tipo de pirâmide indica o número de indivíduos de 

cada nível trófico. Por exemplo, são necessários 10 mil 
indivíduos de gramíneas para alimentar um rato-do-campo 
durante um período de tempo. São necessários 10 ratos-
do-campo para alimentar um gavião nesse mesmo período. 
Na maioria das pirâmides, os indivíduos do primeiro nível 
são os mais numerosos, pois representam os produtores. 

 

 
Pirâmide de energia 

Esta pirâmide representa a energia ao longo dos níveis 
tróficos e geralmente sua unidade de medida é a 
quilocaloria. Ela mostra a perda de energia ao longo da 
cadeia alimentar. A pirâmide de energia tem sempre a base 
menor do que o topo. Há sempre perda de energia na 
forma de calor ao se passar de um nível para outro. 

 

 
 

Pirâmide de biomassa 
Esta pirâmide representa a quantidade de biomassa 

(matéria orgânica) em cada nível trófico. A unidade de 
medida pode ser a massa total dos organismos vivos por 
área. 
Nos oceanos e lagos, essa pirâmide por ser invertida, os produtores 
são algas microscópicas e uma biomassa relativamente pequenas 
deles pode sustentar uma biomassa maior de consumidores 
primários. 

 

 

RECICLAGEM DA MATÉRIA 
 
Enquanto a energia flui no ecossistema, a matéria dos 

seres vivos é constantemente reciclada. 

 
A folha morta é decomposta pela ação de fungos e bactérias e 

desse processo resultam sais minerais, que, dissolvidos na água, 
são absorvidos pelas plantas. 

 
A matéria orgânica transferida do produtor para os 

consumidores volta para o meio abiótico, pois todos os 
integrantes da cadeia alimentar geram materiais que são 
alimento para os decompositores. E o ciclo recomeça. Além 
disso, os seres vivos mantêm trocas constantes de gases 
(gás oxigênio e gás carbônico) com o ambiente. 
 

 
Representação esquemática do ciclo da matéria no ambiente. Os 
componentes da matéria que constituem os seres vivos retornam 

ao meio abiótico e são aproveitados por outros seres vivos ao longo 
do tempo. Assim, enquanto a energia solar flui pelos níveis tróficos, 

a matéria se recicla, permitindo a formação de novas gerações. 


