
Conceitos-chave

o Fluxo de Energia e Matéria
Através dos Ecossistemas

Como todas as entidades biológicas, as comunidades ecológicas, desde escalas locais até
globais, requerem matéria para sua construção e energia para suas atividades. Uma comuni
dade sadia, tal como um corpo sadio, necessita ser adequadamente alimentada e hidratada.
Precisamos conhecer as vias pelas quais matéria e energia entram e saem das comunidades
ecológicas, bem como as rotas que elas percorrem e os processos que as afetam.

Neste capítulo, você:
• reconhecerá que as comunidades estão intimamente ligadas ao ambiente abiático por

fluxos de energia e matéria
• compreenderá que a produtividade primária líquida não é distribuída uniforme

mente pela Terra
observará que a transferência de energia entre níveis tráficos sempre é ineficiente ::...a
produtividade secundária por herbívoros é aproximadamente uma ordem de grande
za menos do que a produtividade primária em que está baseada
reconhecerá que o sistema decompositor processa muito mais de energia e matéria
de uma comunidade do que o sistema consumidor vivo

• observará que, como resultado da decomposição, moléculas complexas ricas em
energia são clivadas por seus consumidores Cdecompositores ou detritívoros) em
diáxido de carbono, água e nutrientes inorgânicos
compreenderá que, em ciclos geoquímicos globais, os nutrientes são lflovidos por
grandes distâncias, através dos ventos na atmosfera e do movimento das águas de
riachos e correntes oceânicas.

Conteúdos do capítulo

11.1 Introdução

11.2 Produtividade primária •
11.3 O destino da produtividade primána
11.4 O processo de decomposição
11.5 O fluxo de matéria através dos ecossistemas
11.6 Ciclos biogeoquímicos globais
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11.1 INTRODUÇÃO

suprimento permanente
e produtividades

primária e secundária

Quando focalizamos os processos que governam os fluxos de ener
gia e matéria entre comunidades e dentro delas, estamos mais preocu
pados com os modos pelos quais as áreas de terra e água recebem e
processam a radiação incidente e nutrientes inorgânicos, bem como
com o desempenho integrado das comunidades e seu ambiente abiótico,
não tanto com o comportamento de indivíduos, espécies e populações.
Nesse nível de organização, nós empregamos o termo ecossistema para
designar a comunidade biológica junto com o ambiente abiótico em
que ela está estabelecida. Lindemann (942) lançou os fundamentos da
energética ecológica, uma ciência com implicações profundas para o
entendimento dos processos dos ecossistemas e para a produção de
alimento para a humanidade (Quadro 11.1).

Para examinar os processos de ecossistemas, é importante com
preender alguns termos-chave.

t Os corpos dos organismos vivos dentro de uma unidade de
área constituem um suprimento permanente de biomassa.

t Por biomassa, entendemos a massa de organismos por unida
de de área de solo (ou água) e isso é geralmente expresso em
unidades de energia (p. ex., joules por metro quadrado) ou
matéria orgânica seca (p. ex., toneladas métricas por hectare).
Na prática, incluímos em biomassa todas aquelas partes, vivas
ou mortas, que estão vinculadas ao organismo vivo. Desse
modo, é convencional considerar todo o corpo de uma árvore
como biomassa, a despeito do fato de a maior parte da madei
ra ser morta. Os organismos (ou suas partes) deixam de ser
vistos como biomassa quando morrem (ou são mortos) e se
tornam componentes de matéria orgânica morta.

t A produtividade primária de uma comunidade é a taxa em
que a biomassa é produzida por unidade de área pelos vegetais,
os produtores primários. Ela pode ser expressa em unidade de
energia (p. ex., joules por metro quadrado por dia) ou de
matéria orgânica seca (p. ex., quilogramas por hectare por ano).

t A fixação total de energia pela fotossíntese é referida como
produtividade primária bruta (PPB). Uma proporção desse
total, no entanto, é respirada pela própria planta, e é perdida
pela comunidade como calor respiratório (R).

t A diferença entre PPB e R é conhecida como produtividade
primária líquida (PPL), e representa a taxa real de produção
de nova biomassa que está disponível para o consumo de
organismos heterotróficos (bactérias, fungos e animais).

t A taxa de produção de biomassa por heterótrofos é denomina
da produtividade secundária.
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ENERGÉTICA ECOLÓGICA E A BASE BIOLÓGICA DA PRODUTIVIDADE E BEM-ESTAR HUMANO

Um artigo clássico de Lindemann (1942) lançou os fun
damentos de uma ciência denominada energética eco
lógica. Ele tentou quantificar o conceito de cadeias e
teias alimentares ao considerar a eficiência de transfe

rência entre níveis tróficos - da radiação incidente re
cebida por uma comunidade, passando por sua capta
ção por plantas verdes em fotossíntese, até sua utiliza
ção subseqüente por bactéria, fungos e animais.
O artigo de Lindemann foi um catalisador importante
que estimulou o Programa Biológico Internacional (PBI).
O motivo do PBI era "a base biológica da produtivida
de e bem-estar humano". Devido ao problema do cres
cimento rápido da população humana, foi reconheci
do que o conhecimento científico seria exigido para o
manejo racional dos recursos.
Os programas de pesquisa de cooperação internacio~
nal focalizaram a energética ecológica de áreas de ter
ra, águas doces e mares. O PBI propiciou a primeira

oportunidade .em que os biólogos de todo o mundo
foram desafiados a trabalhar juntos, na direção de um
objetivo comum.
Em dias mais atuais, um outro tema premente tem esti
mulado a ação da comunidade ecológica. É previsto que
o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis e
outras influências humanas causem drásticas mudanças
no clima global e composição atmosférica, o que, cogita
se, pode influenciar os padrões de produtividade e a
composição da vegetação em escala global. O Programa
Internacional Geosfera-Biosfera (do inglês, International
Geosphere-Biosphere Programme - IGBP) instituiu um
projeto central sobre Mudanças Globais e Ecossistemas
Terrestres (do inglês, Global Change and Terrestrial Eco
systems - GCTE), com o objetivo primordial de prever
os efeitos de mudanças no clima e na composição atmos
férica sobre ecossistemas terrestres, incluindo sistemas
agrícolas e de produção florestal (Steffen et aI., 1992).

Uma parte da produção primana é consumida por herbívoros,
que, por seu turno, são consumidos por carnívoros. Estes constituem
o "sistema consumidor de matéria viva". A fração de PPL que não é
consumida por herbívoros, então, deve passar através do sistema
decompositor. Distinguimos dois grupos de organismos responsáveis
pela decomposição de matéria orgânica mOIta (detrito); as bactérias e
os fungos são chamados de decompositores, enquanto os animais que
consomem matéria morta são conhecidos como detritívoros.

11.2 PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA

11.2.1 Padrões Geográficos de Produtividade Primária

O funcionamento da biota da Terra e das comunidades existen
tes na sua superfície dependem decisivamente dos níveis de produti
vidade que os vegetais são capazes de alcançar. Se quisermos enten
der e proteger essas comunidades e estar aptos a detectar quando seu
funcionamento é falho ou está sob ameaça, precisamos compreender

- padrões subjacentes de produtividade.
A produtividade primária líquida global terrestre é estimada em

.:erca de 115 x 109 toneladas métricas de massa seca por ano, e no
é de 55 x 109 toneladas ano-1. O fato de a produtividade não ser

=srribuída uniformemente pela Terra está enfatizado na Tabela 11.1.

sistemas de
consumidores de
matéria viva e sistemas
decompositores

o oceano aberto é.
na verdade. um
deserto ~arinho
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a produtividade de
florestas, campos,

lavouras e lagos segue
um padrão latitudinal

Uma grande parte do globo produz menos do que 400 g m-2 ano-o
Isso inclui acima de 30% da superfície da terra e 90% dos oceanos. I"C

outro extremo, os sistemas mais produtivos são encontrados entre 05
banhados e pântanos, estuários, bancos de algas e recifes, floresta5
tropicais e terras cultivadas.

Nos biomas florestais do mundo existe uma tendência latitudinZ:
geral de produtividade crescente, partindo das condições boreais (nor
te), passando pelas temperadas, até as tropicais (Tabela 11.1). A mes
ma tendência pode ocorrer na produtividade de comunidades de tundr:
e de campo (Figura 11.1a) e em diferentes lavouras (Figura 11.1b
mas existe muita variação. Em ambientes aquáticos essa tendência ~
clara em lagos (Figura 11.1c), mas não em oceanos. A tendência rela
cionada à latitude sugere que a radiação (um recurso) e a temperatur::.
(uma condição) podem ser fatores geralmente limitantes da produti"i
dade de comunidades. Outros fatores, contudo, podem refrear a pro
dutividade dentro de limites ainda mais estreitos. No mar, a produti"i
dade é limitada com mais freqüência por uma escassez de nutrientes

TABELA 11.1

Limites de variação normais da produtividade primária anual líquida (PPL) ebiomassa de culturas permanentes, estimados para comunidades contras-tantes do mundo (segundo Whittaker, 1975)
PPL, por

Biomassa
unidade de

PPL dopor unidadeBiomassa
Área

área (g m-2mundode áreado mundo
Tipo de ecossistema

(10' km2)ou t km-2)(10' t)(kg m-2)(10' t)

Floresta tropical

24,51.000-3.50049,46-801,025
Floresta temperada

12,0600-2.50014,96-200385
Floresta setentrional de

12,0400-2.0009,66-40 240
coníferas Floresta e vegetação ar-

8,5250-1.2006,02-20 50
bustiva Savana

15,0200-2.00013,50,2-1560
Campo temperado

9,0200-1.5005,40,2-514
Tundra e ambiente alpino

8,010-4001,10,1-35
Deserto e semideserto

18,010-2501,60,1-413
arbustivo Deserto extremo, rocha,

24,00-100,70-0,20,5
areia e gelo Terra cultivada

14,0100-3.5009,10,4-1214
Pântano e banhado

2,0800-3.5004,03-5030
Lago e riacho

2,0100-1.5000,50-0,10,05
Total em ambientes con-

1491151,837
tinentais Oceano aberto

332,02-40041,50-0,0051,0
Zonas de ressurgência

0,4400-1.0000,20,005-0,10,008
Plataforma continental

26,6200-6009,60,001-0,040,27
Bancos-de algas e recifes

0,6500-4.0001,60,04-41,2
Estuários

1,4200-3.5002,10,01-61,4
Total em ambientes ma-

36155,03,9
rinhos

5101701,841
Total geral
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FIGURA 11.1

A despeito de muita variação, existe uma tendência geral de aumento da produtividade primária líquida, dos pólos (latitude
90°) em direção ao equador (latitude 0°) para: (a) ecossistemas de campo e tundra (segundo Cooper, 1975); (b) lavouras
(segundo Cooper, 1975) e (c) lagos (segundo Brylinsky e Mann, 1973).

11.2.2 Fatores Limitantes da Produtividade Primária

O que, então, limita a produtividade primária? Em comunidades
terrestres, radiação solar, dióxido de carbono, água e nutrientes do
solo são os recursos necessários para a produção primária, enquanto
a temperatura (uma condição) tem uma forte influência sobre a taxa
de fotossíntese. O dióxido de carbono em geral está presente em
aproximadamente 0,03% dos gases atmosféricos, e parece não desem
penhar qualquer papel significante na determinação de diferenças
entre as produtividades de comunidades diferentes (embora aumen
tos globais na concentração de dióxido de carbono possam determi
nar grandes mudanças) (Kicklighter et aI., 1999). Por outro lado, a
intensidade de radiação, a disponibilidade de água e de nutrientes e a
temperatura podem variar drasticamente de um local para outro. To
dos eles são candidatos para o papel de fator limitante. Qual deles de
fato estabelece o limite para a produtividade primária?

Dependendo da posição, algo entre ° e 5 J de energia solar atinge
cada metro quadrado da superfície da Terra a cada minuto. Se toda essa
energia fosse convertida em biomassa vegetal através da fotossíntese
(ou seja, se a eficiência fotossintética fosse de 100%),haveria uma extraor
dinária geração de material vegetal, de 10 a cem vezes maior do que os
valores já registrados. No entanto, somente cerca de 44% da radiação de
ondas curtas incidentes ocorre em comprimentos de onda apropriados
para a fotossíntese. Contudo, mesmo quando isso acontece, ainda assim
a produtividade fica bem abaixo do máximo possível. A comunidade de
coníferas mostrada na Figura 11.2,por exemplo, tem as eficiências fotos
sintéticas mais altas, as quais situaram-se, no entanto, apenas entre 1 e
3%. Para um nível similar de entrada de radiação, as florestas decíduas
alcançaram 0,5-1% e, a despeito do seu maior aporte de energia, os
desertos manejados atingiram apenas 0,01-0,2%. Essas eficiências
fotossintéticas podem ser comparadas com aquelas de curto prazo
alcançadas por plantas de lavouras sob condições ideais, onde é possí
vel atingir valores de 3 a 100/0.

comunidades terrestres
usam a radiação de
modo ineficiente



412 Townsend, Begon & Harper

4.000.0002.000.000 3.000.000
0,01

1.000.000

5

2
~ '"

u'';:;~ 0,5c: 'v;'"o 0,2
+' o'+-'"'ü 0,1c: 'QJ'ü 0,05

<;::
LJ.J

C
Floresta de coníferas

0,02

DFloresta deddua
De Deserto

FIGURA 11.2
Eficiência fotossintética (per
centagem da radiação fotossin
teticamente ativa convertida
em produção primária líquida
acima da suérfície do solo), pa
ra três tipos de comunidades
terrestres nos Estados Unidos

(segundo Webb et aI., 1983).

Radiação fotossinteticamente ativa atingindo
a comunidade (kJ m-2 ano-')

água e temperatura são
fatores críticos Não há dúvida de que a radiação disponível seria utilizada mais

eficientemente se houvesse um suprimento abundante de outros recur
sos. Os valores de produtividade muito mais altos verificados em sistemas
agrícolas atestam esta afirmativa. A escassez de água - um recurso es
sencial como constituinte de células e para a fotossíntese - é muitas
vezes o fator crítico. Portanto, não surpreende que a precipitação de
uma região seja intimamente correlacionada com a sua produtividade
(Figura 1l.3a). Existe também uma clara relação entre a produtividade
primária líquida acima da superfície do solo e a temperatura média
anual (Figura 11.3b), mas observe que as temperaturas mais altas estão
associadas com transpiração rápida e, desse modo, elas aumentam as
taxas nas quais a escassez de água pode se tornar importante. A escassez
de água tem efeitos diretos sobre a taxa de crescimento vegetal, mas ela
também leva a uma menor densidade da vegetação. A vegetação esparsa
intercepta menos radiação (muito da qual incide sobre solo descober-

FIGURA 11.3

Produção primária líquida aci
ma da suérfície do solo de: (a)
vegetação herbácea em regiões
de savana, em relação à preci
pitação anual (segundo Higgins
et aI., 2000) e (b) floresta, em
relação à temperatura (segun
do Reichle, 1970).
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to). Isso é responsável, em grande parte, pela diferença em produtivi
dade observada anteriormente entre vegetação de deserto e floresta.

A produtividade de uma comunidade pode ser sustentada so
mente no período do ano em que as plantas possuem folhagem
fotossinteticamente ativa. As árvores decíduas são limitadas ao perío
do do ano no qual elas apresentam folhas, ao passo que as árvores
perenifólias mantêm a copa durante o ano (embora em algumas esta
ções a fotossíntese seja bastante reduzida).

Mesmo que haja grande incidência de luz, que as precipitações
sejam freqüentes e que a temperatura seja uniforme, a produtividade
será baixa, se não houver solo em uma comunidade terrestre ou se o
solo for deficiente em nutrientes minerais essenciais. De todos os nutri
entes minerais, o que tem maior influência sobre a produtividade de
uma comunidade é o nitrogênio fixado. Provavelmente, não há sistema
agrícola ou silvicultural que não responda à aplicação de nitrogênio
com aumento da produtividade primária, podendo esse comportamen
to ser verdadeiro para a vegetação nativa. A deficiência de outros ele
mentos, especialmente o fósforo, pode também manter a produtivida
de de uma comunidade bem abaixo do que é teoricamente possível.

De fato, no curso de um ano, a produtividade de uma comunidade
terrestre pode ser limitada por uma sucessão de fatores. Por vários
motivos, a produtividade de comunidades campestres pode ficar bem
abaixo do máximo teórico: os invernos são demasiadamente frios e a
intensidade de radiação é baixa, os verões são muito secos, a taxa de
mobilização do nitrogênio é muito lenta ou - especialmente - porque o
superpastejo reduz a cobertura permanente de folhas fotossintetizantes
e grande parte da radiação incidente atinge o solo descoberto.

Em comunidades aquáticas, os fatores que mais freqüentemente
limitam a produtividade primária são a disponibilidade de nutrientes
(particularmente nitrato e fosfato) e a intensidade da radiação solar
que penetra na coluna d'água. As comunidades aquáticas produtivas
ocorrem onde, por uma razão ou outra, as concentrações de nutrien
tes são altas (Figura 11.4, p. ex.). Os lagos recebem nutrientes prove
nientes da erosão de rochas e solos em suas bacias de captação, da
chuva e como resultado de atividades humanas (fertilizantes e água
de esgoto - veja Capítulo 13); eles variam consideravelmente quanto
à disponibilidade de nutrientes.

Nos oceanos, níveis de produtividade primária localmente altos
estão associados a altas entradas de nutrientes oriundos de duas fontes.
Primeiro, os nutrientes de estuários podem fluir continuamente para
regiões da plataforma costeira. A produtividade no interior da região da
plataforma é especialmente alta, porque as concentrações de nutrientes
são altas e a água relativamente clara fornece uma profundidade razo
ável, dentro da qual a fotossíntese líquida é positiva (a zona eufótica).
Mais próximo ao solo, á água é mais rica, porém altamente turva, e sua
produtividade é menor. As zonas menos produtivas são as de oceano
aberto, onde existem geralmente concentrações de nutrientes extrema
mente baixas, embora a água seja clara e a zona eufótica, profunda. No
oceano aberto, ocorrem regiões restritas de produtividade alta somente
onde existem ressurgências de água profunda rica em nutrientes.

PPL aumenta com a
duração da estação de
crescimento

PPL pode ser baixa
porque os recursos
minerais apropriados
são deficientes

uma sucessão de
fatores pode limitar a
produtividade primária
durante o ano

comunidades aquáticas
produtivas ocorrem
onde as concentrações
de nutrientes são altas
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FIGURA 11.4

Relação entre a produtividade
primária bruta do fitoplâncton
(plantas microscópicas) em al
guns lagos canadensese a con
centração de fósforo (segundo
Carignan et aI., 2000).
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11.3 O DESTINODA PRODUTIVIDADEPRIMÁRIA

.-- Os fungos, os animais e a maioria das bactérias são heterótrofos;
eles obtêm sua matéria e energia diretamente por consumo de mate
rial vegetal ou indiretamente de vegetais pelo consumo de outros
heterótrofos. Os vegetais, os produtores primários, compreendem o
primeiro nível trófico em uma comunidade; os consumidores primári
os ocorrem em um segundo nível trófico; os consumidores secundá
rios (os carnívoros) no terceiro, e assim por diante.

11.3.1 Relação entre Produtividade Primária
e Produtividade Secundária

Como a produtividade secundária depende da produtividade primá
ria, nós deveríamos esperar uma relação positiva entre as duas variáveis
em comunidades. A Figura 11.5 ilustra essa relação geral em exemplos
aquáticos e terrestres. A produtividade secundária pelo zooplâncton
(pequenos animais na água aberta), que consome principalmente células
de fitoplâncton, está relacionada positivamente à produtividade do
fitoplâncton em uma série de lagos em partes diferentes do mundo
(Figura ll.5a). A produtividade de bactérias heterotróficas em lagos e
oceanos também mantém um paralelismo com a de fitoplâncton (Figu
ra l1.5b); eles metabolizam matéria orgânica dissolvida liberada de
células fitoplanctônicas intactas ou produzida com resultado "forragea
mento desordenado" por animais pastejadores. A Figura l1.5c mostra
como o número de filhotes produzidos por um dos tentilhões de Darwin,
o granívoro Geospiza fortis (veja Figura 2.15), está significativamente
relacionado à precipitação durante o ano (a produtividade primária em
muitas comunidades está relacionada à precipitação).

Em comunidades aquáticas e terrestres, a produtividade secun
dária por herbívoros é aproximadamente um décimo da produtivida
de primária sobre a qual ela está baseada. Disso resulta uma estrutura
piramidal, em que a produtividade de plantas proporciona uma base
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FIGURA 11.5

A relação entre produtividade primária e produtividade secundária: (a) para zooplâncton em lagos (segundo Brylinsky e
Mann, 1973); (b) para bactérias em água uo,c e água do mar (segundo Cole et aI., 1988); (c) para o tentilhão de Darwin
(Geospiza fortis), medida com tamanho da ninhada em relação à precipitação (os círculos abertos referem-se aos anos
especialmente úmidos, quando ocorrem eventos meteorológicos de EI Nino) (segundo Grant et aI., 2.000). Todas as linhas
de regressão são significantes para P < 0,05.

ampla da qual depende uma produtividade menor de consumidores
primários, com uma produtividade ainda menor de consumidores se
cundários sobre ela. Os níveis tróficos também podem ter uma estru
tura piramidal, quando expressos em termos de densidade ou biomassa.
Mas as cadeias alimentares que dependem do fitoplâncton freqüen
temente têm pirâmides de biomassa invertidas; uma biomassa de cé
lulas de algas de vida curta, altamente produtiva, mas pequena, man
tém uma biomassa maior de zooplâncton de vida mais longa.

A produtividade de herbívoros é invariavelmente menor do que a
das plantas que eles consomem. Para onde vai a energia perdida? Em
primeiro lugar, nem toda a biomassa vegetal é consumida viva por herbívo
ros. Boa parte morre antes de ser pastejada, e sustenta uma comunidade
de decompositores (bactérias e fungos) e animais detritívoros. Em segun
do lugar, nem toda a biomassa vegetal comida por herbívoros (nem a
biomassa de herbívoros comida por carnívoros) é assimilada e disponível
para ser incorporada à biomassa do consumidor. Parte é perdida nas
fezes, o que também passa para os decompositores. Terceiro, nem toda a
energia que foi assimilada é efetivamente convertida em biomassa. Uma
proporção dela é perdida como calor respiratório. Isso acontece porque
nenhum processo de conversão de energia é sempre 100% eficiente (par
te é perdida com calor aleatório inutilizável, coerente com a segunda lei
da termodinâmica) e também porque os animais realizam trabalho que
requer energia, novamente liberada como calor. Essas três rotas de ener
gia ocorrem em todos os níveis tróficos e estão ilustradas na Figura 11.6.

11.3.2 A Importância Fundamental de Eficiências
de Transferência de Energia

Uma unidade de energia (um joule) pode ser consumida e assi
milada por um herbívoro invertebrado que usa parte dela para reali
zar trabalho e a perde como calor respiratório. Ela pode também ser

a maior parte da
produtividade primária
não passa através do
sistema pastejador

rotas possíveis de um
joule de energia através
de uma comunidade
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FIGURA 11.6

Modelo de fluxo de energia
através de um compartimento
trófico (representado como o
quadro vermelho).

Não consumida

Pn Produtividade no nível
trófico n

Rn Perda de calor respiratório
no nível trófico n

Fn Perda de energia fecal no
nível trófico n

In Entrada de energia no nível
trófico n

An Energia assimilada no nível
trófico n

Pn-1 Produtividade disponível
para consumo oriunda do
nível trófico n - 1

Compartimento de
matéria orgânica
morta no sistema

decompositor

consumida por um herbívoro vertebrado e mais tarde ser assimilada
por um carnívoro que morre e entra no compartimento de matéria
orgânica morta. Neste ponto, o que permanece do joule pode ser
assimilado por uma hifa e consumido por um ácaro do solo, que a
usa para realizar trabalho, dissipando uma parte do joule como calor.
A cada etapa de consumo, o que permanece do joule pode não ser
assimilado, e passar nas fezes para matéria orgânica morta, ou pode
ser assimilado e respirado ou assimilado e incorporado ao crescimen
to do tecido corporal (ou à produção de prole). O corpo pode morrer
e o que permanece do joule pode entrar no compartimento de maté
ria orgânica morta ou ser capturado vivo por um consumidor no pró
ximo nível trófico, onde ele encontra uma série de possíveis rotas de
rarnifi~ação. Basicamente, cada joule encontrará seu caminho fora da
comunidade, e será dissipado como calor respiratório na sua trajetória
ao longo da cadeia alimentar. Enquanto uma molécula ou um íon
podem ser ciclados indefinidamente por meio de cadeias alimentares
de uma comunidade, a energia passa por ela apenas uma vez.
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As possíveis rotas nos sistemas herbívoro/carnívoro (consumidor
de matéria viva) e decompositor são as mesmas, com uma exceção
crítica - as fezes e os corpos mortos são perdidos pelo primeiro siste
ma (e entram no sistema decompositor), mas as fezes e os corpos
mortos do sistema decompositor são simplesmente enviados de volta
para o compartimento de matéria orgânica morta na sua base. Desse
modo, a energia disponível como matéria orgânica morta pode, final
mente, ser completamente metabolizada - e toda a energia perdida
como calor respiratório - mesmo que isso exija várias voltas através
do sistema decompositor. As exceções são as situações (1) em que a
matéria é exportada do ambiente local para ser metabolizada em ou
tro lugar (p. ex., detrito sendo rejeitado de um riacho) e (2) em que as
condições abióticas locais inibiram a decomposição e deixaram por
ções de matéria altamente energéticas incompletamente metabolizadas
(p. ex., petróleo, carvão e turfa).

As proporções de produção primária líquida que fluem ao longo
de cada uma das possíveis rotas de energia dependem das eficiências
de traniferência de uma etapa para outra. Precisamos conhecer as
três categorias de eficiência de transferência para poder prever o mo
delo de fluxo de energia. Elas são a eficiência de consumo (EC),
eficiência de assimilação (EA) e eficiência de produção (EP).

A eficiência de consumo é a percentagem da produtividade total
disponível em um nível trófico que é consumida Cingerida) por um
nível trófico acima. Para consumidores primários, a EC é a percenta
gem de joules produzida por unidade de tempo, como produtividade
primária líquida que penetra intestinos de herbívoros. No caso de
consumidores secundários, ela é a percentagem da produtividade de
herbívoros consumidos por carnívoros. O restante morre sem ser con
sumido e entra no sistema decompositor. Valores médios razoáveis
para a eficiência no consumo por herbívoros são aproximadamente
5% em florestas, 25% em comunidades herbáceas e 50% em comuni
dades dominadas por fitoplâncton. Sabemos muito menos sobre as
eficiências no consumo de carnívoros; os predadores vertebrados po
dem consumir 50-100% de produção de presa vertebrada, mas talvez
apenas 5% de presa invertebrada, enquanto os predadores vertebra
dos consomem talvez 25% da produção disponível de presa
invertebrada.

A eficiência de assimilação é a percentagem de energia alimentar
nos intestinos de consumidores em um compartimento trófico que é
assimilada através da parede intestinal e torna-se disponível para incor
poração no crescimento ou é utilizada para realizar trabalho. O restante
é perdido como fezes e entra no sistema decompositor. Uma "eficiência
de assimilação" é muito menos facilmente atribuída a microrganismos.
O alimento não passa através de um "intestino" e não são produzidas
fezes. As bactérias e os fungos digerem matéria orgânica morta situada
externamente e entre eles, e tipicamente absorvem quase toda a produ
ção; freqüentemente se diz que eles têm uma "eficiência de assimila
ção" de 100%.As eficiências de assimilação são tipicamente baixas em
herbívoros, detritívoros e microbívoros (20-50%) e altas em carnívoros

eficiências de consumo,
assimilação e produção
determinam a impor
tância relativa de rotas
de energia
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(ao redor de 80%). A maneira como as plantas alocam a produção pa _
raízes, madeira, folhas, sementes e frutos também influencia sua utili6
de para os herbívoros. As sementes e os frutos podem ser assimilada::
com eficiências em torno de 60-70% e as folhas com cerca de 5CJC:..

enquanto a eficiência de assimilação para a madeira é de 15%.
A eficiência de produção é a percentagem de energia assimilac.:

incorporada à nova biomassa - o restante é inteiramente perdido pa..-::.
a comunidade como calor respiratório. A eficiência de produção vaL
principalmente de acordo com a categoria taxonômica dos orga~
mos considerados. Os invertebrados, em geral, têm eficiências alL3.:
(30-40%), perdendo relativamente pouca energia como calor respir::.
tório. Entre os vertebrados, os ectotérmicos (cuja temperatura do co~
po varia de acordo com a temperatura ambiental; veja Seção 3.2.t
têm valores intermediários de EP (ao redor de 10%), enquanto (l'
endotérmicos, com seu alto dispêndio de energia associado à mam:
tenção de uma temperatura constante, convertem em produção ape
nas 1-2% da energia assimilada. Os microrganismos, incluindo 05
protozoáros, tendem a ter eficiências de produção bastante altas.

A eficiência de traniferência trófica total de um nível trófico pa.:_
o próximo é simplesmente EC x EA x EP. No período após o trabalhe
pioneiro de Lindeman (942) (veja Quadro 11.1), foi geralmente adnn
tido que as eficiências de transferência trófica eram de aproximada
mente 10%; alguns ecólogos, na verdade, faziam referência a uma "Ie:
dos 10%. Contudo, certamente não há lei da natureza que assegure
com precisão que um décimo da energia de um nível trófico seja tran.<:.
ferido para o próximo. Uma compilação de estudos tróficos de un12.
ampla série de ambientes de água doce e marinho, por exemplo, re"e
lou que as eficiências de transferência de nível trófico variaram entre ~
e 24%, embora a média/asse de 10,13% (Figura 11.7).

11.3.3 Papéis Relativos dos Sistemas "Consumidor
de Matéria Viva" e "Decompositor"

Considerando os valores aceitáveis de produtividade primária lí
quida em um local, bem como as EC, EA e EP para todos os agrupa
mentos tróficos presentes (herbívoros, carnívoros, decompositores.

FIGURA 11.7

Distribuição de freqüências
de eficiências de transferên
cia de níveis tráficos em 48
estudos tráficos de comuni

dades aquáticas. Existe uma

variação considerável entre os
estudos e entre os níveis trá

ficos. A média é 10,13% (erro

padrão = 0,49) (segundo
Pauly e Christensen, 1995).
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detritívoros), é possível planejar minuciosamente a importância relativa
de diferentes rotas. A Figura 11.8 apresenta os modelos, de um maneira
geral, para uma floresta, uma comunidade campestre, uma comunida
de planctônica (do oceano ou de um lago grande) e uma comunidade
de um pequeno riacho ou reservatório. O sistema decompositor é pro
vavelmente responsável pela maioria da produção secundária e, conse
qüentemente, da perda de calor respiratório, em cada comunidade no
mundo. Os "consumidores de matéria viva" têm seu papel maior em
comunidades planctônicas, onde uma grande porção de PPLé consumida
viva e assimilada em eficiência alta. Contudo, densidades muito altas
de bactérias heterotróficas na comunidade planctônica subsistem de
moléculas orgânicas dissolvidas excretadas por células fitoplanctônicas,
talvez consumindo desta maneira mais de 50% da produtividade primá
ria como matéria orgânica "morta".

O sistema "consumidor de matéria viva" tem influência pequena
em comunidades terrestres porque são baixos o consumo de herbívo
ros e as eficiências de assimilação. Além disso, esse sistema é quase
inexistente em muitos riachos e reservatórios pequenos simplesmente
porque a produtividade primária é muito baixa. Estes últimos muitas
vezes dependem, para sua base de energia, da matéria orgânica morta

(a) Floresta

Respiração

(c) Comunidade planctônica

Respiração

(b) Comunidade campestre

(d) Comunidade de riacho

Respiração

De bacia de captação terrestre

FIGURA 11.8
Modelos gerais de fluxo de energia para: (a) floresta, (b) comunidade campestre, (c) comunidade planctônica no mar e (d)
comunidade de um riacho ou pequeno reservatório. Os tamanhos relativos dos quadros e setas são proporcionais às grandezas
relativas dos compartimentos e fluxos. MOM, matéria orgânica morta. SVC,sistema de consumidor de matéria viva. PPL,produ
ção primária líquida.
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do ambiente terrestre, que é lixiviada ou carregada para a água. _-\
comunidade bentônica de oceanos profundos tem uma estrutura tró[
muito semelhante à de riachos e reservatórios. Neste caso, a comUni
dade vive em água demasiadamente profunda para que a fotossíntese
seja apreciável ou mesmo ocorra, mas essa comunidade obtém a sua
base de energia do fitoplâncton, bactérias e animais mortos, e sedi
mentos que provêm da comunidade autotrófica na zona eufótica aci
ma. De uma perspectiva diferente, o leito do oceano é equivalente ao
chão de uma floresta sob um dosseI impenetrável.

11.4 O PROCESSO DE DECOMPOSiÇÃO

Devido à profunda importância do sistema decompositor e, po~
conseguinte, dos decompositores (bactérias e fungos) e detritívoros, é
relevante examinar a série de organismos e processos envolvidos na
decomposição.

decomposição definida A imobilização ocorre quando um elemento nutriente inorgânico
é incorporado a uma forma orgânica, principalmente durante o cres
cimento de plantas verdes; quando, por exemplo, o dióxido de car
bono torna-se incorporado aos carboidratos de uma planta. Para isso.
há necessidade de energia, que, no caso de plantas, provém do sol.
Inversamente, a decomposição envolve a liberação de energia e a
mineralização de nutrientes químicos - a conversão de elementos
forma orgânica de volta à forma inorgânica. Define-se decomposiçào
como a desintegração gradual de matéria orgânica morta (isto é, cor
pos mortos, partes removidas de corpos e fezes), que é realizada por
agentes físicos e biológicos. Ela culmina com moléculas complexas
ricas em energia sendo clivadas por seus consumidores (decompositores
e detritívoros) em dióxido de carbono, água e nutrientes inorgânicos.
Basicamente, a incorporação de energia solar pela fotossíntese e a
imobilização de nutrientes inorgânicos em biomassa é equilibrada
pela perda de energia térmica e nutrientes orgânicos quando a maté
ria orgânica é mineralizada.

bactérias e fungos
são os primeiros

colonizadores
de material

recentemente morto

11.4.1 Os Decompositores: Bactérias e Fungos

Se um animal que se alimenta de carniça, como um abutre ou um
besouro de cemitério, por exemplo, não consumir imediatamente o
recurso morto, o processo de decomposição geralmente começa com
a colonização por bactérias e fungos. Os esporos de bactérias e fun
gos, sempre presentes no ar e na água, freqüentemente ocorrem so
bre material morto (e muitas vezes dentro dele) antes de sua morte.
Os primeiros colonizadores tendem a utilizar materiais solúveis, prin
cipalmente arninoácidos e açúcares, que são difusíveis livremente. Os
recursos residuais, por outro lado, não são difusíveis, sendo mais
resistentes ao ataque. Portanto, a decomposição subseqüente proce
de mais devagar e envolve especialistas microbianos, que podem
decompor substâncias orgânicas estruturais (celuloses e ligninas, por
exemplo) e estruturas complexas, tais como suberina (súber) e cutícula.
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11.4.2 Os Detritívoros e Microbívoros Especialistas

Os microbívoros constituem um grupo de animais que operam ao
lado dos detritívoros, podendo ser confundidos com eles. O nome
microbívoro é reservado a animais diminutos, especializados em se
alimentar de bactérias e fungos, mas capazes de eliminar detritos dos
seus intestinos. Contudo, os animais detritívoros, em sua maioria, são
consumidores generalistas de detritos e de populações bacterianas e
fúngicas associadas. Os invertebrados que participam da decomposição
de materiais vegetais e animais mOltos formam um grupo taxonomi
camente heterogêneo. Em ambientes terrestres, eles são geralmente
classificados de acordo com o seu tamanho (Figura 11.9). Isso não

a maioria dos
detritívoros consome
detrito e fungos e
bactérias associadas
a ele

Mesofauna

'-------------....----------_...--...._----....,...
~m Largura do corpo mm

FIGURA 11.9

Classificação de tamanho pela
largura do corpo, de organis
mos em teias alimentares de
decompositores terrestres. Os
seguintes grupos são total
mente carnívoros: opiliões (ali
mentam-se de artrópodes),
quilópodes (centípedes) e ara
neídeos (aranhas) (segundo
Swift et aI., 1979).
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detritívoros aquáticos
são geralmente
classificados de
acordo com seu
modo alimentar

QUESTÃO
NÃO-RESOLVIDA:
Considerando a
abundância de

celulose como recurso,
por que tão poucos

animais possuem suas
próprias enzímas

celulases?

constitui uma base arbitrária de classificação, porque o tamanho é um;]
característica importante de organismos que alcançam seus recursos
escavando ou rastejando entre as fendas da serrapilheira ou do solo.

Na ecologia de água doce, por outro lado, o estudo de detritívoros
tem-se ocupado menos com o tamanho dos organismos do que com as
maneiras pelas quais eles obtêm seu alimento (veja Figura 4.16). 05
cortadores, por exemplo, são detritívoros que se alimentam de paltes
grosseiras de matéria orgânica, tais como folhas de árvores que caem em
um rio; esses animais fragmentam o material em partículas mais finas.
Por outro lado, os coletores-jíltradores, tais como as larvas de borrachudos
em rios, consomem as partes firtas de matéria orgânica, que, de outro
modo, seriam transportadas pela corrente. Devido à densidade muirc
alta (às vezes, cerca de 600.000 larvas de borrachudo por metro quadra
do de leito do rio), uma quantidade muito grande de matéria particulac12
é convertida pelas larvas em pelotas fecais (estimada em 429 toneladas
métricas de massa seca de pelotas fecais por dia, em um rio da Suécia:
Malmqvist et al., 2001). As pelotas fecais são muito maiores do que o
alimento particulado das larvas e, assim, são mais provavelmente depo
sitadas sobre o leito do rio, especialmente em partes onde o fluxo é mais
lento (Figura 11.10). Nesses locais, elas fornecem matéria orgânica como
alimento para muitas outras espécies detritívoras.

11.4.3 Consumo de Restos Vegetais

Os dois principais componentes orgânicos de folhas mortas e de
madeira são a celulose e a lignirta. Essas substâncias tornam-se proble
mas digestivos consideráveis para animais consumidores. A digestão d;]
celulose requer enzimas celulases, mas, surpreendentemente, as celulases
de oligem animal têm sido identificadas em apenas uma ou duas espécies.
A maioria dos detritívoros, carente de suas próprias celulases, conta com
a produção de celulases de bactérias e fungos associados ou, em alguns
casos, de protozoários. As interações são dos seguintes tipos: (1) mutua
lismos obrigatórios entre um detritívoro e uma microflora irttestinal espe
cífica e permanente (bactérias, p. ex.) ou microfauna (protozoários em
cupirts irttestirtais, por exemplo); (2) mutualismos facultativos, onde os
animais utilizam celulases produzidas por uma microflora irtgerida com
detrito que passa através de um intestino não especializado (bichos-de
conta, por exemplo) ou (3) "rumens externos", onde os anlllais sim
plesmente assimilam os produtos da microfloras produtora de celulase
associada com restos vegetais em decomposição ou fezes (poduras 
colêmbolos, p. ex.).

Uma variedade de detritívoros pode participar da fragmentação de
uma única folha. Em experimentos envolvendo as larvas de moscas
cortadeiras, três espécies não diferem muito quanto à eficiência da sua
contribuição para a desirttegração física de folhas de amieiro, Alnw
incana-CFigura ll.lla). Contudo, a perda foliar média foi significativamen
te maior quando um par de espécies estava envolvido e mais rápid;]
quando as três espécies se alimentaram da folha (Figura ll.llb). O
mesmo número de larvas de mosca foi irtcluído em cada experimento
(12 de uma única espécie, seis para cada um dos dois pares de espécies
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FIGURA 11.10
Influência da correnteza do Rio Vindel, Suécia (mostradas como distância da confluência com

o Rio Ume, maior), na concentraçâo de pelotas fecais (número de pelotas fecais por litro ±
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tuída de pelotas fecais (segundo Malmqvist et aI., 2001),
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e quatro para cada uma das três espécies presentes), e os resultados
foram expressos de uma maneira padrão (perda de massa foliar por
grama de folha por miligrama de cOltadeira em um experimento de 46
dias); desse modo, o resultado reflete diretamente a diversidade de espé
cies presentes. Esses resultados podem ser indicativos de facilitação (a
alimentação de cada espécie beneficia-se da atividade de outras) ou
complementaridade (cada espécie alimenta-se de um modo ligeiramente
diferente e, assim, seu efeito combinado é acentuado), mas o mecanismo
exato não foi determinado. Estudos como esses têm implicações significan
tes para o papel que a biodiversidade desempenha no funcionamento
do ecossistema. Devido às preocupações atuais a respeito da perda da
biodiversidade no mundo (Capítulo 14), precisamos saber se a perda da
biodiversidade terá ou não conseqüências maiores para o modo de
funcionamento dos ecossistemas. Esta é uma área importante e contro
versa (Quadro 11.2).

QUADRO 11.2 EGQl'lsiderações

A IMPORTÂNCIA DA BIODIVERSIDADE PARA A SAÚDE DOS ECOSSISTEMAS

Os ecólogos concordam que alguma evidência experi
mental exprime um papel significante da biodiversidade
no funcionamento do ecossistema. A Figura 11.11, por
exemplo, mostrQu que a taxa de decomposição é mais
lenta quando menos espécies estão envolvidas no pro
cesso. Mas algun? discordam a respeito da'quantificação
deste tema - em outras palavras, se esses tipos de resul
tado provam que a biodiversidade é crítica para a saúde
do ecossistema. Esta é uma questão importante em uma
época em que a biodiversidade global está em declínio.
A citação a seguir provém de um comentário de Jocelyn
Kaiser publicado no periódico Science, em 2000:

A DiSCUSSÃo SOBREBIODIVERSIDADEDIVIDE OS ECÓLOGOS

o debate entre os ecólogos sobre a importância da biodiversidade
para a saúde dos ecossistemas tem sido longo e acalorado. Os
campos opostos estão discutindo sobre a qualidade de .experi
mentos-chave e alguns estão lançando desafios em congressos
e periódicos (© 2000 AAAS).

O que está por trás de tal linguagem antagônica? A
discordância começa como parte do debate normal que
deveria ocorrer sobre qualquer parte de uma pesquisa.
Em que extensão as conclusões são justificadas a partir
dos resultados e até onde elas podem ser generalizadas,
a partir de circunstâncias especiais do experimento, para
outras situações na natureza? Estudos em várias partes
do mundo parecem mostrar que a perda de espécies ve
getais ou animais pode afetar desfavoravelmente o funcio
namento dos ecossistemas; por exemplo, a produtivida
de de comunidades campestres parece ser mais alta quan
do mais espécies estão presentes. Isso pode significar que
a biodiversidade por si tem importância para a produtivi
dade. Mas outras variáveis que não a diversidade de espé
cies podem ter dado origem ao aumento de produtivida
de? Por exemplo, talvez tal resultado fosse um artefato
estatístico - produtividade mais alta com diversidade mais

alta de espécies pode ser explicada simplesmente pela
adição de espécies mais produtivas à lista (e uma espécie
mais produtiva é mais provável que esteja presente, quan
do mais espécies são incluídas no experimento).

Essetipo de debate é sadio, mas ele assumiu uma nova
dimensão, quando uma das mais importantes sociedades
do mundo, a Ecological Society of America (ESA),publicou
um panfleto e enviou cópias aos membros do Congresso
dos Estados Unidos. De uma série denominada "Temas

sobre Ecologia", o panfleto dizia respeito à importância
da biodiversidade para o funcionamento dos ecossiste
mas. Ele resumiu os resultados de vários estudos, mas
com pouca discussão de dúvidas levantadas pelos céti
cos. Acusados de utilizar pesquisa não-conclusiva para
impulsionar uma agenda política que divulgasse o valor
da biodiversidade, os pesquisadores reconheceram que
seus experimentos tinham limitações, mas continuaram
a argumentar que os resultados eram convincentes.

O comentarista também observou: "Outros ecólogos
alheios à rixa dizem que nesta disputa existe mais em
jogo do que personalidades e egos. Além de legitimar
a questão científica sobre o quanto pode ser apreendi
do de experimentos está a questão instigante - de
modo algum limitada à biodiversidade - de até que
ponto os dados científicos são suficientemente fortes
para formar a base de decisões políticas."

Nesse debate realmente não estava em discussão a

qualidade da ciência (uma vez que todo estudo tem.suas
limitações), mas certamente o documento que a ESA
enviou ao Congresso, que alguns dizem tendeu a apre
sentar a opinião como um fato. Você acha que os cien
tistas deveriam permanecer inteiramente fora da arena
política? Se não, como você garantiria que as posições
equilibradas e geralmente aceitas seriam apresentadas?
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A decomposição de material morto não é simplesmente devida à
soma das atividades de decompositores e detritívoros; ela é em gran
de parte o resultado de interações entre os dois (Lussenhop, 1992).
Isso pode ser ilustrado fazendo-se uma viagem imaginária com um
fragmento de folha através do processo de decomposição, concen
trando a atenção na parte da parede celular de uma única célula.
Inicialmente, quando a folha cai no solo, a porção da parede é pro
tegida do ataque microbiano, pois localiza-se dentro do tecido vege
tal. A folha é, então, mastigada, e o fragmento penetra no intestino
de um bicho-de-conta. Nesse local, ele encontra uma nova flora
microbiana e sofre influência de enzimas digestivas do bicho-de
conta. O fragmento emerge, alterado pela passagem através do intes
tino. Ele agora faz parte das fezes do bicho-de-conta e é muito mais
facilmente atacado por microrganismos, porque foi fragmentado e
parcialmente digerido. Enquanto os microrganismos estão colonizan
do a pelota fecal, ele pode ser novamente comido, talvez por uma
podura, passando pelo intestino dela. Podem aparecer outra vez frag
mentos incompletamente digeridos nas fezes da podura, ainda mais
facilmente acessíveis aos microrganismos. O fragmento pode passar
por diversos outros intestinos, na sua trajetória partindo de um pedaço
de tecido morto até seu inevitável destino de se tornar dióxido de
carbono e minerais.

11.4.4 Consumo de Fezes e Carniça

O estrume de vertebrados carnívoros é um material de qualidade
relativamente baixa. Os carnívoros assimilam o seu alimento com eficiên
cia alta (geralmente, 80% ou mais é digerido), e suas fezes retêm ape
nas os componentes menos digeríveis; sua decomposição é provavel
mente efetuada quase que inteiramente por bactérias e fungos. O estru
me de herbívoros, ao contrário, ainda contém matéria orgânica em
abundância, e é suficientemente distribuído no ambiente para susten
tar sua própria fauna característica, que consiste em visitantes ocasio
nais, mas com vários consumidores de estrume específicos. Um bom
exemplo é fornecido pelo estrume de elefante; poucos minutos após
realizado o depósito de estrume, a área fica infestada de besouros. Os
besouros adultos se alimentam de estrume, mas eles também enterram
grandes quantidades com seus ovos, a fim de proporcionar alimento
para as larvas em desenvolvimento (Figura 11.12).

Todos os animais defecam e morrem, embora as fezes e os cor
pos mortos geralmente não sejam muito evidentes no ambiente. Isso
se deve à eficiência dos consumidores especialistas desses produtos
orgânicos mortos. Por outro lado, onde não há consumidores de fe
zes pode ocorrer uma dramática estocagem de estrume (Quadro 11.3).

Ao considerar a decomposição de corpos mortos, é oportuno dis
tingtlir três categorias de organismos que atacam carcaças. Antes de
tudo, os decompositores (bactérias e fungos) e os detritívoros inver
tebrados têm papéis a desempenhar, mas, além disso, os vertebrados
consumidores de carniça são muitas vezes de importância considerá
vel. Muitas carcaças suficientes para uma única refeição de um ou

QUESTÃO
NÃO-RESOLVIDA:

Onde. quando e até
que ponto a perda
da biodiversidade

causará mudanças no
funcionamento dos

ecossistemas?
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FIGURA 11.12
(a) Besouro africano rolando
uma bola de estrume (©Heather

Angel, Natural Visions). (b) A lar
va do besouro do estrume

Heliocopris dilloni escava um bu
raco enquanto se alimenta den
tro de uma bola de estrume (se

gundo Kingston e Coe, 1977).

(a)

(b)

poucos desses detritívoros consumidores de carniça serão removidas
completamente logo após a morte, restando nada para bactérias, fun
gos ou invertebrados. Este papel é desempenhado, por exemplo, por
raposas árticas e gaivotas-rapineiras em regiões polares, .,por COIVOS,

glutões e texugos em áreas temperadas, e por uma ampla variedade de
aves e mamíferos, incluindo papagaios, chacais e hienas, nos trópicos.

11.5 O FLUXO DE MATÉRIA ATRAVÉS DOS ECOSSISTEMAS

Os elementos e compostos químicos são vitais para os processos
de vida. Quando os organismos vivos gastam energia (todos eles o
fazem, continuamente), eles procedem assim essencialmente a fim de
extrair substâncias químicas do seu ambiente, para se manter e para
usá-Ias por um período antes que eles as percam novamente. Desse
modo, as atividades dos organismos influenciam profundamente os
modelos de fluxo de matéria química.

O grande componente da matéria viva em qualquer comunidade
é a água. O resto é constituído principalmente de compostos de car
bono, e esta é a forma em que a energia é acumulada e armazenada.
O carbono entra na estrutura trófica de uma comunidade quando
uma molécula simples, dióxido de carbono, é absorvida na fotossíntese.
Se for incorporado na produtividade primária líquida, ele fica dispo
nível para consumo como parte de um açúcar, um gordura, uma pro
teína ou, muito freqüentemente, uma molécula de celulose. Ele segue
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a mesma rota como energia, sendo sucessivamente consumido e de
fecado, assimilado ou usado no metabolismo, durante o que a ener
gia da sua molécula é dissipada como calor, enquanto o carbono é
liberado novamente para a atmosfera como dióxido de carbono. Aqui,
todavia, termina a firme ligação entre energia e carbono.

Uma vez transformada em calor, a energia não pode mais ser
usada por organismos vivos para realizar trabalho ou como combustí
vel para a síntese de biomassa. O calor é finalmente perdido para a
atmosfera e não pode ser reciclado; a vida na Terra só é possível
porque um novo suprimento de energia solar é disponibilizado todos
os dias. O carbono do dióxido de carbono, ao contrário, pode ser
usado outra vez na fotossíntese. O carbono e todos os outros elemen
tos nutrientes (nitrogênio, fósforo, etc.) estão disponíveis às plantas
como moléculas orgânicas simples ou íons na atmosfera (dióxido de
carbono) ou como íons dissolvidos na água (nitrato, fosfato, potássio,
etc.). Cada um pode ser incorporado a complexos compostos de car
bono da biomassa. Basicamente, no entanto, quando os compostos
de carbono são metabolizados a dióxido de carbono, os nutrientes
minerais são liberados mais uma vez sob forma inorgânica simples.
Uma outra planta pode, então, absorvê-Ios e, desse modo, um átomo
individual de um elemento pode passar repetidamente de uma cadeia
alimentar para outra.

Além disso, ao contrário da energia da radiação solar, os nutrien
tes não têm um fornecimento inalterável. O processo de destinar al-

a energia não pode ser
ciciada e reutilizada 
a matéria pode

QUADRO 11.3 Ii::(Onsideraç6es tópicas

UM DILEMA AUSTRALIANO: ESTRUME BOVINO, MAS NÃO OS BESOUROS DO ESTRUME BOVINO

o estrume bovino tem proporcionado um problema
extraordinário e economicamente muito importante.
Durante os últimos 200 anos, a população de vacas
aumentou de exatamente sete indivíduos (trazidos
pelos primeiros colonizadores ingleses em 1788) para
cerca de 30 milhões. Os bovinos produzem diariamen
te uma grande quantidade de estrume, cobrindo 6
milhões de acres por ano. O depósito de estrume de
bovinos por si só não representa um problema no
mundo, onde esses animais existem há milhões de
anos e têm uma fauna associada que explora os re
cursos fecais. Entretanto, os maiores herbívoros na
Austrália até a colonização européia eram marsupi
ais, como os cangurus. Os detritívoros nativos, que
se nutrem de pelotas secas e fibrosas de estrume de
marsupiais, não podem dar conta do estrume bovi
no, e a perda de pastagem sob o estrume tem impos
to um enorme ônus econômico à agricultura da Aus
trália. Por essa razão, foi decidido, em 1963, introdu
zir na Austrália besouros de origem africana, capazes
de consumir estrume bovino, nos locais mais impor
tantes e sob as condições prevalecentes onde os ani-

mais são criados; até agora, foram introduzidas 21
espécies (Doube et aI., 1991).

Além desse problema, a Austrália é infestada pela
mosca nativa Musca vetustissima e pela mosca do bú
falo (Haematobia irritans exigua). que ovopositam so
bre o estrume. As larvas não conseguem sobreviver no
estrume que foi coberto por besouros, cuja presença
tem-se mostrado efetiva na redução da abundância
de moscas (Ridsdill-Smith, 1991). A redução é bem
sucedida se o estn:Jme for coberto com até mais ou
menos seis dias após a sua produção, que é o tempo
para a eclosão dos ovos da mosca (depositados sobre
estrume fresco) e seu desenvolvimento ao estágio de
pupa. Edwards e Aschenborn (1987) examinaram, no
sul da África, a nidificação de 12 espécies de besouros
de estrume do gênero Onitis. Eles concluíram que Onitis
uncinatus era a principal candidata a ser introduzida
na Austrália para controle da mosca, uma vez que quan
tidades substanciais de estrume foram cobertas na pri
meira noite após a colonização. A espécie menos apro
priada, O. viridualus, consumiu vários dias construin
do um túnel e só começou a cobertura após 6-9 dias.
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biogeoquímica e ciclos
biogeoquímicos

FIGURA 11.13
Componentes dos estoques de
nutrientes de um sistema ter
restre e de um aquático. Ob
serve como as duas comuni

dades estão ligadas por fluxo
de corrente, que é a saída prin
cipal do sistema terrestre, mas
a entrada principal para o aqu
ático. As entradas são mostra
das em vermelho, e as saídas,
em preto.

guma parte à biomassa viva reduz o suprimento remanescente para G
restante da comunidade. Se os vegetais e seus consumidores nàG
fossem posteriormente decompostos, o estoque de nutrientes ser'l2.
esgotado e a vida sobre a Terra cessaria.

Podemos conceber os pools de elementos químicos existindo ec:..
compartimentos. Alguns compartimentos ocorrem na atmoifera (carbo
no no dióxido de carbono, nitrogênio como nitrogênio gasoso, etc.
alguns nas rochas da litoifera (cálcio como um constituinte de carbona
to de cálcio, potássio no feldspato, etc.) e outros na água do so c
riachos, lagos ou oceanos - a hidroifera (nitrogênio no nitrato dissoh~
do, fósforo no fosfato, carbono no ácido carbônico, etc.). Em todao
essas casos, os elementos ocorrem sob forma inorgânica. Por OUL:

lado, os organismos vivos (a biota) e os corpos mortos e em declírú:'
podem ser vistos como compartimentos contendo elementos sob :.
forma orgânica (carbono em celulose ou gordura, nitrogênio em proteíru:...
fósforo em ATP,etc.). A bioquímica é a ciência que estuda os proces
sos químicos que ocorrem dentro desses compartimentos e, mais espe
cificamente, dos fluxos de elementos entre eles.

Os nutrientes sào ganhos e perdidos pelas comunidades de dife
rentes maneiras (Figura 11.13). Podemos construir um estoque de
nutrientes se pudermos identificar e medir todos os processos no~
lados de crédito e débito da equação.

Precipitação Precipitação
úmida seca

Emissão

gasosa

Precipitação úmida
e precipitação seca

Fixação de
nitrogênio e

desnitrificação
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11.5.1 Estoques de Nutrientes em Ecossistemas Terrestres

O desgaste da rocha matriz e do solo, por processos físicos e quími- entradas de nutrientes
cos, é a principal fonte natural de nutrientes como cálcio, ferro, magnésio,
fósforo e potássio, que podem, então, ser absorvidos pelas raízes.

O dióxido de carbono atmosférico é a fonte do conteúdo de
carbono de comunidades terrestres. Similarmente, o nitrogênio gaso
so proveniente da atmosfera fornece a maior parte do conteúdo de
nitrogênio das comunidades. Vários tipos de bactérias e algas azuis
possuem a enzima nitrogenase, que converte nitrogênio gasoso em
íons amônio (NH4+), que podem, então, ser absorvidos pelas raízes e
utilizado pelas plantas. Todos os ecossistemas terrestres recebem um
pouco de nitrogênio disponível pela atividade de bactérias de vida
livre fixadoras desse elemento. Já as comunidades que contêm le
guminosas e indivíduos de amieiro (Alnus spp.), cujos nódulos das
raízes são dotados de bactérias fixadoras de nitrogênio (Capítulo 7),
podem receber por simbiose um aporte substancial deste elemento.

Outros nutrientes da atmosfera tornam-se disponíveis através da
precipitação seca (queda de pattículas durante períodos sem chuva) ou
da precipitação úmida (na chuva, neve e neblina). A chuva não é água
pura, pois contém substâncias químicas oriundas de várias fontes: O)
gases-traço, tais como óxidos de enxofre e nitrogênio; (2) aerossóis
(produzidos quando gotículas de água dos oceanos evaporam na at
mosfera, liberando partículas ricas em sódio, magnésio, cloreto e sulfa
to); (3) partículas de poeira de incêndios, vulcões e vendavais,
freqüentemente ricas em cálcio, potássio e sulfato. Os nutrientes dissol
vidos na precipitação, na maioria das vezes, tornam-se disponíveis às
plantas quando a água alcança o solo e pode ser absorvida pelas raízes.
Todavia, alguns nutrientes são absorvidos diretamente pelas folhas.

Os nutrientes podem circular dentro da comunidade durante saídas de nutrientes

muitos anos. Alternativamente, o átomo pode passar através do siste-
ma em poucas minutos, talvez sem qualquer interação com a biota.
Seja qual for o caso, o átomo por fim será perdido mediante um dos
vários processos que removem nutrientes do sistema (Figura 11.13).
Esses processos constituem o lado do débito da equação do balanço
de nutrientes.

A liberação para a atmosfera é uma rota de perda de nutrientes.
Em muitas comunidades, existe um balanço anual aproximado no
estoque do carbono; o carbono fixado pelos organismos fotos
sinteticamente ativos é equilibrado pelo que é perdido para a atmos
fera como dióxido de carbono oriundo da respiração de plantas, mi
crorganismos e animais. As plantas por si só podem ser fontes diretas
de liberação de gases e de particulados. Os dosséis de florestas, por
exemplo, produzem hidrocarbonetos voláteis (p. ex., terpenos) e as
árvores de florestas tropicais parecem emitir aerossóis contendo fós
foro, .potássio e enxofre. Por fim, o gás amônia é liberado durante a
decomposição de excreções de vertebrados. Outras rotas de perda de
nutrientes são importantes em circunstâncias especiais. Por exemplo,
o fogo (seja natural ou por queima da resteva em práticas agrícolas),
em pouco tempo, pode converter em dióxido de carbono uma gran-
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de parte do carbono de uma comunidade e a perda de nitrogênio.
como gás volátil, pode ser igualmente dramática.

Para muitos elementos, a rota mais substancial de perda está no
fluxo de corrente. A água que drena do solo de uma comunidade
terrestre para um riacho transporta uma carga de nutrientes que é
parcialmente dissolvida e parcialmente particulada. Com exceção do
ferro e do fósforo, que não são móveis nos solos, a perda de nutrien
tes vegetais é predominantemente em solução. Os particulados na
corrente apresentam-se como matéria orgânica morta (principalmente
folhas de árvores) e como partículas inorgânicas.

É o movimento da água, sob a força da gravidade, que liga o
estoques de nutrientes de comunidades terrestres e aquáticas (Figura
11.13).Os sistemas terrestres perdem nutrientes dissolvidos e particulado
para os cursos de água e águas subterrâneas; os sistemas aquáticos (in
cluindo as comunidades de riachos e essencialmente os oceanos) ganham
nutrientes do fluxo de corrente e da descarga de água subterrânea.
Reporte-se à Seção 1.3.3para uma discussão de um estudo (em Hubbard
Brook) que explorou as ligações químicas na interface terra-água.

11.5.2 Estoques de Nutrientes em Comunidades Aquáticas

Os sistemas aquáticos recebem a carga do seu suprimento de
nutrientes do influxo da corrente. Em comunidades de riachos e rios,
bem como em lagos com um escoamento, a exportação na água de
saída é o fator principal. Por outro lado, em lagos sem um escoamen
to (ou onde este é pequeno em relação ao volume do lago) e também
em oceanos, a acumulação de nutrientes em sedimentos permanentes
é, muitas vezes, a rota principal de expOltação.

Muitos lagos em regiões áridas, sem um fluxo de corrente, per
dem água apenas por evaporação. As águas desses lagos (de fluxo
interno) são, desse modo, mais concentradas do que dos de água
doce, sendo particularmente ricas em sódio e em outros nutrientes,
como o fósforo. Os lagos salgados não deveriam ser considerados
como singularidades; de forma global, eles são exatamente tão abun
dantes, em termos de número e volume, como os lagos de água doce
(Williams, 1988). Eles são geralmente muito férteis e possuem popu
lações densas de algas verde-azuladas, sendo que alguns, como o
Lago akuru, no Quênia, sustentam vastas agregações de flamingos
filtradores de plâncton (Phoenicanaias minar).

O maior de todos os "lagos" salgados é o oceano - uma imensa
bacia de água suprida pelos rios do mundo, que perde água somente
por evaporação. Seu tamanho grande, em comparação com a entrada
proveniente da chuva e dos rios, determina uma notável composição
química constante. Os nutrientes nas águas superficiais provêm de duas
fontes: aportes de rios e de ressurgência de água de zonas profundas
(Figura 11.14). Um átomo de fósforo, por exemplo, ao chegar às águas
superficiais, é absorvido por uma célula ou bactéria de fitoplâncton ou
por picoplâncton microscópico e, depois, transportado ao longo da
cadeia alimentar (em grande parte, conforme descrito acima para um
lago). As partículas de detritos são continuamente levadas para as águas
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FIGURA 11.14
Uma representação simplificada
dos principais fluxos de fósforo
(P) no oceano.

Superfície
do oceano

Fundo do
oceano

profundas, onde, em sua maioria, são decompostas, liberando fósforo
solúvel que finalmente encontra sua maneira de voltar à água superficial
por ressurgência. Apenas cerca de 1% do fósforo de detrito é perdido
para o sedimento em cada ciclo oceânico de mistura.

11.6 CICLOS BIOGEOQuíMICOS GLOBAIS

Os nutrientes são movidos por grandes distâncias pelos ventos
na atmosfera e pelas águas (de cursos de água e correntes oceânicas).
Nesses movimentos, não há limites naturais ou políticos. Portanto, é
oportuno concluir este capítulo com um estudo em escala mais am
pla, examinando os ciclos biogeoquímicos.

11.6.1 O Ciclo Hidrológico

Os oceanos constituem a principal fonte de água. A energia radi
ante provoca a evaporação da água para a atmosfera; os ventos a
distribuem sobre a superfície do globo e a precipitação a traz de
volta para a Terra (com um movimento de água atmosférica dos
oceanos para os continentes), onde ela pode ser temporariamente
armazenada em solos, lagos e branquisas (Figura 11.15). A água,
perdida por evapotranspireção a partir do solo ou como fluxo líqui
do através de canais, rios e aqüíferos subterrâneos, retorna finalmen
te para o mar. Os principais pools de água ocorrem nos oceanos
(97,?% do total para a biosfera; Berner e Berner, 1987), no gelo das
calotas polares e glaciais (2,06%), como água subterrânea (0,67%) e
em rios e lagos (0,01%). A porção que está em trânsito a qualquer
momento é muito pequena - a água que drena através do solo, que
flui ao longo dos rios e está presente como nuvens e vapor na atmos-
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FIGURA 11.15
U ciclo hidrológico, mostran
do fluxos e tamanhos de re
servatórios (x 10' km3) (segun
do Bemer e Bemer, 1987).

Evaporação
(0,423)

Atmosfera (0,013)

Transporte de vapor (0,037)
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fera representa apenas 0.08% do total. No entanto, esta pequena
percentagem desempenha um papel decisivo, pois supre as necessi
dades para a sobrevivência de organismos vivos e para a produtivi
dade da comunidade, e porque muitos dos elementos químicos são
transportados com a água em movimento.

O ciclo hidrológico prosseguiria com ou sem a presença da biota.
No entanto, a vegetação terrestre pode modificar significativamente os
fluxos que nele ocorrem. A vegetação pode interceptar a água em dois
momentos desse trajeto, evitando que ela chegue ao curso d'água e
causando o seu retorno à atmosfera, O) retendo parte na folhagem, a
partir da qual ela pode evaporar e (2) absorvendo água do solo, que
entra na corrente de transpiração. Vimos que o corte da floresta em um
reservatório em Hubbard Brook (veja Seção 1.3.3) aumentou a força
das correntes de água junto com sua carga de matéria dissolvida e
particulada. É impressionante como o desmatamento em larga escala
ao redor do mundo, geralmente praticado para expandir a fronteira
agrícola, pode determinar a perda de solo, empobrecimento de nutri
entes e acentuar a gravidade das enchentes. A água é um bem muito
valioso, e isso se reflete no difícil exercício político de administrar de
mandas conflitantes como destiná-Ia para geração de energia elétrica
ou irrigação para a agricultura e manter os valores intrínsecos de um rio
não alterado.

As principais reservas abióticas de nutrientes do mundo estão ilus
tradas na Figura 11.16. Esses ciclos são considerados em seqüência.

11.6.2 O Ciclo do Fósforo

Os principais estoques de fósforo estão na água do solo, rios, lagos
e oceanos, bem como em rochas e sedimentos oceânicos. O ciclo do
fósforo pode ser descrito como sedimentar, devido à tendência geral
do mineral fósforo ser transportado da terra para os oceanos, onde por
fim torna-se incorporado aos sedimentos (Figura 11.16a).
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FIGURA 11.16

As principais rotas globais de nutrientes entre os "reservatórios" abióticos da atmosfera - água (hidrosfera) e rochas e
sedimentos (Iitosfera) - e os "reservatórios" bióticos constituídos por comunidades terrestres e aquáticas. As atividades
humanas (em vermelho) afetam direta e indiretamente os fluxos de nutrientes nas comunídades terrestres e aquáticas, por
meio dos seus efeitos sobre a ciclagem biogeoquímica global, através da liberação de nutrientes extras na atmosfera e na
água. Os ciclos estão apresentados para quatro nutrientes importantes: (a) fósforo, (b) nitrogênio, (c) enxofre e (d) carbono.
Os compartimentos e fluxos insignificantes estão representados por linhas tracejadas.

Um átomo de fósforo "típico", liberado da rocha por desagregação
química, pode entrar em uma comunidade terrestre e nela ser ciclado
PGf anos, décadas ou séculos, antes de ser transpoltado, via água sub
terrânea, para um curso d'água. Pouco tempo depois do seu ingresso
no curso d'água (semanas, meses ou anos), o átomo é transportado
para o oceano. Ele faz então, em média, cerca de cem percursos de ida
e volta entre águas superficiais e profundas, cada um durando talvez

a história de vida de
um átomo de fósforo
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mil anos. Durante cada percurso, ele é absorvido por organismos que
habitam a superfície, antes de ser novamente fixado nas profundezas.
Em média, na sua centésima descida (após 10 milhões de anos no
oceano), ele deixa de ser liberado como fósforo solúvel, passando a
fazer parte do sedimento sob forma particulada. Talvez nos próximos
cem milhões de anos o fundo oceânico se eleve por atividade geológi
ca, tornando-se terra seca. Desse modo, o átomo de fósforo encontrará.
por fim, seu caminho de volta para o mar e para a sua existência de
ciclo (absorção biótica e decomposição) dentro do ciclo (mistura oceâ
nica) dentro do ciclo (soerguimento continental e erosão).

o ciclo do nitrogênio
tem uma fase

atmosférica de
enorme importância

o ciclo do
enxofre tem uma
fase atmosférica

e uma fase litosférica,
de importância

semelhante

11.6.3 O Ciclo. do Nitrogênio

A fase atmosférica é amplamente considerada como predomi
nante no ciclo global do nitrogênio, em que a fixação desse elemento
e a desnitrificação por organismos microbianos são de especial im
portância (Figura 1l.16b). No entanto, evidências recentes indicam
que o nitrogênio de certas fontes geológicas pode também ser
significante na produtividade de combustível em comunidades terres
tres e de água doce (Holloway et aI., 1998; Thompson et aI., 2001). _-1.

magnitude do fluxo no escoamento de comunidades terrestres para
aquáticas é relativamente pequena, mas, em absoluto, não é insignifi
cante para os sistemas aquáticos envolvidos. Isso se deve ao fato de o
nitrogênio ser um dos dois elementos (junto com o fósforo) que mais
freqüentemente limita o crescimento vegetal. Finalmente, existe uma
pequena perda anual de nitrogênio para os sedimentos oceânicos.

11.6.4 O Ciclo do Enxofre

Três processos biogeoquímicos naturais liberam enxofre para a
atmosfera: formação de aerossóis de borrifos do mar, respiração
anaeróbica por bactérias redutoras de sulfato e atividade vulcânica (re
lativamente menos importante) (Figura 11.16c). As sulfobactérias libe
ram compostos de enxofre reduzidos, especialmente H2S, de turfeiras
submersas e comunidades Ide pântanos, bem como de comunidades
marinhas associadas com planícies de maré. Um fluxo inverso a partir
da atmosfera envolve a oiidação de compostos de enxofre a sulfato,
que retoma à Terra como precipitação úmida e precipitação seca.

O intemperismo de rochas fornece aproximadamente a metade
do enxofre que escoa da terra para rios e lagos, e o restante deriva de
fontes atmosféricas. No seu caminho para o oceano, uma porção do
enxofre disponível (principalmente sulfato dissolvido) é absolvida por
plantas, passa por cadeias alimentares e, via processos de decomposi
ção, torna-se novamente disponível para as plantas. No entanto, em
comparação com o fósforo e o nitrogênio, uma fração muito menor
do fluxo de enxofre está envolvida na reciclagem interna de comuni
dades terrestres e aquáticas. Finalmente, existe uma perda contínua
de enxofre para os sedimentos oceânicos.
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11.6.5 O Ciclo do Carbono

A fotossíntese e a respiração são os dois processos opostos que
governam o ciclo global do carbono. Este ciclo é predominantemente
gasoso, com o dióxido de carbono como o veículo principal do fluxo
entre atmosfera, hidrosfera e biota. Historicamente, a litosfera desem
penhou um papel menos importante; os combustíveis fósseis perma
neceram como reservatórios dormentes até a intervenção humana em
séculos recentes (Figura 1l.16d).

As plantas terrestres utilizam o dióxido de carbono atmosférico
como a sua fonte de carbono para a fotossíntese, enquanto as plantas
aquáticas usam carbonatos dissolvidos Cistoé, carbono da hidrosfera).
Os dois subciclos estão ligados por trocas de dióxido de carbono
entre a atmosfera e os oceanos. Além disso, o carbono encontra seu
caminho para águas internas e oceanos como bicarbonato resultante
do intemperismo (carbonatação) de rochas ricas em cálcio, como
calcário e greda. A respiração por plantas, animais e microrganismos
libera o carbono retido em produtos fotossintéticos de volta aos com
partimentos atmosférico e hidrosférico.

forças opostas
de fotossíntese e
respiração governam o
ciclo global do carbono

11.6.6 Impactos Humanos sobre Ciclos Biogeoquímicos

As atividades humanas contribuem significativamente com entra
das de nutrientes nos ecossistemas e rompem ciclos biogeoquírnicos
locais e globais. Por exemplo, as quantidades de dióxido de carbono e
óxidos de nitrogênio e enxofre na atmosfera têm aumentado pela quei
ma de combustíveis fósseis e pelos escapamentos de automóveis; as
concentrações de nitrato e fosfato em cursos d'água têm crescido pelas
práticas agrícolas e disposição de resíduos. Essas alterações têm acarre
tado graves conseqüências, que serão discutidas no Capítulo 13.

RESUMO

nidade do queo sistema consumidor de matéria viva.
As rotas de energia nos sistemas consumidor de maté
ria viva e decompositor são as mesmas, com uma ex
ceção crítica - as fezes e os corpos mortos são perdi
dos para o sistema pastejador (e entram no sistema
decompositor), mas as fezes e os corpos mortos do
sistema decompositor são simplesmente devolvidos.
para o compartimento de matéria orgânica morta na
sua base.

Padrões em produtividade primária
A produção primária sobre a terra é limitada por uma
variedade de fatores - qualidade e quantidade da ra
diação solar, disponibilidade de água, nitrogênio e
outros nutrientes-chave, além das condições físicas, es
pecialmente a temperatura. Por uma razão ou outra,
as comunidades aquáticas produtivas ocorrem onde
as concentrações de nutrientes são geralmente altas e
a intensidade de radiação não é limitante.

o destino da produtividade primária
A produtividade secundária por herbívoros é aproxi
madamente uma ordem de grandeza menor do que a
produtividade primária em que ela se baseia. Em cada
etapa da alimentação é perdida energia, pois as efici
ências no consumo, na alimentação e na produção são
todas menores de 100%. O sistema decompositor pro
cessa muito mais de energia e matéria de uma comu-

O processo de deco posição
As moléculas complexas ricas em energia são decom
postas por seus consumidores (decompositores e detri
tívoros), resultando em dióxido de carbono, água e
nutrientes inorgânicos. Essencialmente, a incorpora
ção de energia solar na fotos síntese e a imobilização
de nutrientes inorgânicos na biomassa são equilibra
das pela perda de energia calorífica e nutrientes orgâ-

(Continua)
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nicos, quando a matéria orgânica é decomposta. Isso
é realizado parcialmente por processos físicos, mas
principalmente por decompositores (bactérias e fun
gos) e detritívoros (animais que se alimentam de ma
téria orgânica morta).

o fluxo de matéria através dos ecossistemas

Os nutrientes são ganhos e perdidos pelas comunidades
por diferentes maneiras. O desgaste da rocha matriz e do
solo, por processos físicos e químicos, é a fonte domi
nante de nutrientes tais como cálcio, ferro, magnésio,
fósforo e potássio, que podem ser absorvidos pelas raízes.
O dióxido de carbono e o nitrogênio gasoso atmosféri
cos são as principais fontes do conteúdo desses dois ele
mentos em comunidades terrestres, enquanto outros
nutrientes provenientes da atmosfera tornam-se dispo
níveis como precipitação seca ou na chuva, neve e nebli
na. Os nutrientes são perdidos novamente pela liberação
para a atmosfera ou na água que alimenta riachos e rios.
Os sistemas aquáticos (incluindo os cursos d'água e es
sencialmente os oceanos) obtêm nutrientes do fluxo de
correntes, da descarga de água subterrânea e da atmos
fera por difusão através de suas superfícies.

Ciclos biogeoquímicos globais
A principal fonte de água no ciclo hidrológico são os
oceanos. A energia radiante provoca a evaporação da
água para a atmosfera, os ventos a distribuem sobre a
superfície do globo e a precipitação a traz de volta para
a Terra. O fósforo deriva principalmente do intemperismo
de rochas (Iitosfera); seu ciclo pode ser descrito como
sedimentar, devido à tendência geral de o fósforo mi
neral ser transportado da terra para os oceanos, onde
torna-se essencialmente incorporado aos sedimentos.
O ciclo do enxofre tem uma fase atmosférica e uma
fase litosférica de importância semelhante. A fase at
mosférica é predominante nos ciclos globais do carbo
no e do nitrogênio. A fotossíntese e a respiração são os
dois processos opostos que governam o ciclo global do
carbono, enquanto a fixação do nitrogênio e a
desnitrificação por organismos microbianos são de im
portância especial no ciclo do nitrogênio. As atividades
humanas contribuem significativamente com ingressos
de nutrientes nos ecossistemas e rompem ciclos
biogeoquímicos locais e globais.

TABELA 11.2
Características de árvores representativas de duas espécies
contrastantes crescendo a uma distância de 1 km entre si.
em Solling Plateau, Alemanha (segundo Schulze. 1970;
Schulze et aI., 1977a; 1977b)

da operação de uma lei dos 10 %. Você concorda
com essa opinião?

6. Justifique a observação segundo a qual na maioria
das comunidades muito mais energia é processa
da através do sistema decompositor do que atra
vés do sistema consumidor de matéria viva.
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Idade (anos)
Altura (m)
Forma da folha

Produçáo anual de folhas
Capacidade fotossintética

por unidade de massa seca
de folha

Du raçáo da estaçáo de cres
cimento (dias)

Produtividade primária (to
neladas métricas de carbo

no por hectare por ano)

14,9

260

89

25,6
Acícula
Mais baixa
Mais baixa

8,6

176

100
27

Larga
Mais alta
Mais alta

Faia Espruce

QUESTÕES DE REVISÃO

1. Uma grande parte da superfície do oceano tem
uma produtividade primária líquida menor do que
400 g m-2 ano-1. O oceano aberto é, na verdade,
um deserto marinho. Por quê?

2. Descreva as tendências latitudinais gerais quan-
to à produtividade primária líquida. Sugira as ra
zões pelas quais não ocorre uma tendência
latitudinal nos oceanos.

3. A Tabela 11.2 apresenta os resultados de um
estudo que compara a produtividade de uma flo
resta decidual de faia (Fagus sylvaticã) com a de
uma floresta perenifólia de espruce (Picea abies).
As folhas da faia fotossintetizaram a uma taxa
maior (por grama de massa seca) do que as do
espruce e "investiram" por ano uma quantidade
consideravelmente maior de biomassa em suas fo

lhas. Por que essas diferenças não se refletiram na
produtividade primária geral? Se essas espécies
fossem cultivadas juntas, qual delas você espera
ria que dominasse a floresta? Que outros fatores,
além da produtividade podem influenciar o status
competitivo relativo das duas espécies?

4. Que evidência sugere que a produtividade de mui
tas comunidades terrestres e aquáticas é limitada
por nutrientes?

5. Em comunidades aquáticas e-terrestres, a pro-
dutividade secundária por herbívoros é aproxima
damente um décimo da produtividade primária na
qual ela está baseada. Isso tem levado à sugestão
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(Continuação)

7. Descreva em linhas gerais o papel desempenhado
por bactérias e fungos (decompositores) no fluxo
de energia e matéria através de um determinado
ecossistema. Imagine o que aconteceria se bacté
rias e fungos fossem magicamente retirados - des
creva em detalhe o cenário resultante.

8. A energia não pode ser ciciada e reutilizada - a
matéria sim. Discuta esta asserção e seu significa
do para o funcionamento do ecossistema.

9. O oceano é simplesmente um grande lago, em ter
mos de modelos de fluxo de energia e matéria?

10. O ciclo hidrológico prosseguiria com ou sem a pre
sença de uma biota. Discuta como a presença de
vegetação modifica o fluxo de água através de um
ecossistema.

= Questão-desafio

QUESTÕES PARA PESQUISA NA INTERNET

1. Muitas das florestas do mundo estão sendo exploradas para utilização da madeira ou derrubadas
para expansão da fronteira agrícola. Discuta as conseqüências do desmatamento para as comuni
dades que vivem em rios e para as populações humanas que vivem em suas planícies aluviais.

2. Considere um assunto atual no noticiário, cuja compreensão depende de interações populacionais
complexas (p. ex., previsão da incidência da doença de Lyme, baseada na produção de frutos do
tipo bolota e aumento da população de ratos). Examine relatos de alguns comentaristas sobre o
assunto e avalie a variação no seu conteúdo científico. O que é necessário para uma matéria agra
dável e bem informada sobre o assunto?

3. A um certo limite muitas vezes subestimado, os patógenos (causadores de doenças infecciosas)
podem afetar populações de seus hospedeiros. Considere populações humanas e selecione um ou
mais patógenos humanos. Quantas mortes cada tipo de patógeno causa por ano? Quem, exata
mente, morre? Até que ponto o patógeno é a causa primária de óbito - ou ele interage com outros
fatores? Quais os fatores?

4. Consideram-se pestes aqueles organismos que são fortes competidores interespecíficos. Isso é es
pecialmente verdadeiro para ervas daninhas que competem com plantas de lavoura. Pense em uma
ou mais culturas vegetais importantes no mundo - talvez algumas estejam crescendo bem perto da
sua casa. Quais são as principais ervas daninhas dessas culturas? Quais são providências adotadas
para controlar essas ervas? Até que ponto os diferentes métodos podem ser vistos como tentativas
para alterar o balanço competitivo entre a cultura vegetal e a erva daninha?

5. Muitas aves passam por migrações, cujo estudo propõe problemas consideráveis. Discuta o
rastreamento por satélite e outras tecnologias no estudo do comportamento migratório de aves.
Compare os problemas ecológicos de aves migratórias cujas populações, de tão grandes, podem
ser consideradas pestes em parte de sua área_de ocorrência (p. ex., ganso da neve) com aquelas
cujas populações são tão pequenas que correm o risco de extinção (p. ex., grou norte-americano)


