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ENERGIA E MATÉRIA EM

UM ECOSSISTEMA

Professora: Liziane Azevedo



SERES PRODUTORES

Os seres fotossintéticos em presença da luz solar, utilizam o dióxido de
carbono, água e alguns sais minerais dissolvidos (substâncias inorgânicas) e
produzem compostos orgânicos (glicose) que passam a fazer parte do seu
organismo.

Dióxido de carbono



EQUAÇÃO DA FOTOSSÍNTESE



Seres consumidores são seres que se alimentam de matéria orgânica, a partir da
qual produzem a sua própria matéria orgânica que os constitui.
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Uma determinada sequência de alimentação em um ecossistema.

Cadeia Alimentar



O sol é a fonte primária de energia dos ecossistemas.

O fluxo de energia na cadeia alimentar é unidirecional e 

decrescente.

Capim - Produtor

Coelho - Herbívoro

Cobra - Carnívoro

Gavião - Carnívoro
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Bananeira - Produtor 

Macaco - Herbívoro

Produtor 

Herbívoro 

Insetívoro 

 Os seres autótrofos produzem toda a matéria orgânica consumida 
pelos heterótrofos. 

 Os Consumidores se alimentam autótrofos.

Cadeia Alimentar Simples



Herbívoro

Carnívoro

Cadeia Alimentar

http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=2871
http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=2871
http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=1862
http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=1862
http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=2298
http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=2298


Herbívoro

Carnívoro

Teia Alimentar – Um ser vivo participa de
várias cadeias.

Carnívoro

Todos os organismos 

quando morrem  são 

decompostos pelos 

decompositores. Fungos  e 

bactérias.

http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=2871
http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=2871
http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=1721
http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=1721
http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=1862
http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=1862
http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=3030
http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=3030
http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=2294
http://www.superorkut.com/?ctg=Animais&des=2294


Teia alimentar é um conjunto de 

cadeias alimentares interligadas



Teia alimentar é um conjunto de 

cadeias alimentares interligadas



SERES DECOMPOSITORES

Os decompositores transformam a matéria orgânica dos

cadáveres, dos excrementos e dos detritos vegetais e

animais em substâncias minerais, que retornam ao meio

abiótico, podendo ser reutilizadas pelos produtores.

Bactérias 
decompositores

Fungos



FUNCIONAMENTO DOS ECOSSISTEMAS

O Sol fornece 
energia para a 
fotossíntese

Resíduos e corpos 
mortos são reciclados

Produção de CO2 
necessários para a 
fotossíntese

Produção de 
alimento

Produção 
de O2

Plantas 
mortas

Consumidores

DecompositoresProdutores Nutrientes



PRODUTORES -
Fitoplancton

CONSUMIDOR

PRIMÁRIO - Zooplancton

CONSUMIDOR

SECUNDÁRIO

CONSUMIDOR

TERCEÁRIO

CONSUMIDOR

QUATERNÁRIO

Cadeia Alimentar Aquática



CADEIA E TEIA ALIMENTAR

Modo de representação das relações alimentares 

entre os seres vivos

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://ich.unito.com.br/materia/resources/images/che/cadeia1.jpg&imgrefurl=http://cienciahoje.uol.com.br/controlPanel/materia/view/1074&h=276&w=300&sz=23&hl=pt-BR&start=14&um=1&tbnid=goce44Sum-eCLM:&tbnh=107&tbnw=116&prev=/images?q=cadeia+alimentar&um=1&hl=pt-BR&rls=DBBR,DBBR:2006-47,DBBR:pt-BR&sa=X
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://ich.unito.com.br/materia/resources/images/che/cadeia1.jpg&imgrefurl=http://cienciahoje.uol.com.br/controlPanel/materia/view/1074&h=276&w=300&sz=23&hl=pt-BR&start=14&um=1&tbnid=goce44Sum-eCLM:&tbnh=107&tbnw=116&prev=/images?q=cadeia+alimentar&um=1&hl=pt-BR&rls=DBBR,DBBR:2006-47,DBBR:pt-BR&sa=X


CADEIA ALIMENTAR

É relação alimentar entre organismos de um ecossistema.

Representa a série de organismos pela qual flui a energia inicialmente

assimilada pelos produtores.

Produtor

Consumidor 

primário

Consumidor 

secundário

Consumidor 

terciário
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EXEMPLOS DE CADEIA ALIMENTAR



TEIA ALIMENTAR



Ao longo da cadeia alimentar há uma transferência de

energia, sempre no sentido dos produtores para os

consumidores.

Energia tem, portanto, um percurso acíclico ou

unidirecional.

A transferência 

de nutrientes 

fecha-se com o 

retorno dos 

nutrientes aos 

produtores, 

através da 

decomposição.



Fluxo de energia



Fluxo de energia



 Produtores 

 Consumidores:

Primário

Secundário 

Terciário

Quaternário

 Decompositores

NÍVEIS TRÓFICOS



NÍVEIS TRÓFICOS



Autótrofos e Heterótrofos

São organismos que possuem a capacidade de utilizar o

CO2como fonte de carbono para produzir matéria orgânica.

A) Organismos Autótrofos:

6 CO2   + 12 H2O              C6H12O6 + 6H2O +  6O2

Os organismos podem ser Autótrofos de duas maneiras:

I - Realizando fotossíntese

A fonte de energia necessária para converter o CO2 

em matéria orgânica provém da luz. 

II) Realizando quimiossíntese 

A energia necessária para converter o CO2 em matéria

orgânica provém de reações químicas.



Organismos Autótrofos

Algas Pardas Cianobactérias

Bromélia

Algas Verdes

Árvores Algas Unicelulares



Autótrofos e Heterótrofos

B) Organismos Heterótrofos:

São organismos que Não são capazes de produzir matéria

orgânica. Dessa maneira precisam obter a matéria orgânica

pronta.

Ser Humano
Fungos Coruja



TEIA ALIMENTAR

São várias cadeias alimentares que se

entrelaçam.

- As relações ecológicas são múltiplas.

- Alimento disponível é utilizado por vários

indivíduos.



TEIA ALIMENTAR



OBRIGADA PELA ATENÇÃO!


