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Tópicos em abordagem:  
 
Introdução a ecologia e níveis de organização da vida: 
 
I – Introdução aos fundamentos de Ecologia 
 
II – Níveis de organização dos seres vivos 
 
III – A importância da Ecologia como ciência 
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I – Introdução aos fundamentos de Ecologia: 
 
 Parte da biologia que estuda relação (interação) entre os 
seres vivos e deles com o meio ambiente. 

 
Se divide em vários ramos:  
 
• Ecologia global 
• Ecologia de paisagem 
• Ecologia de ecossistemas 
• Ecologia de comunidades 
• Ecologia de populações 
• Ecologia de organismos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Níveis de organização da vida  



Ecologia e ciências ambientais:  
 
• Fundamentos de ecologia 
• Níveis de organização do seres vivos 
• Cadeias e teias alimentares 
• Ciclos biogeoquímicos  
• Dinâmica de populações 
• Relações ecológicas  
• Sucessão ecológica  
• Biomas brasileiros 
• Problemas ambientais e medidas de conservação  
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1.1 - Conceitos importantes no estudo da ecologia:  
 
• Clima 
• energia solar 
• Vento e circulação oceânica 
• Biomas 
• Biogeografia: 
- Deriva continental 
- Sistemática filogenética 
- Biogeografia de ilhas 
• Espécie 
• Habitat 
• Nicho ecológico 
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1.1 - Conceitos importantes no estudo da ecologia:  
 
• Espécie: Indivíduos semelhantes entre si com compatibilidade  

reprodutiva capaz de gerar descendentes férteis. 
 

• Habitat: Local ou área no qual o organismo vive determinando a 
distribuição das espécies no ambiente. 
 

• Nicho ecológico: Soma de recursos bióticos e abióticos utilizados 
pelos organismos, que podem variar de acordo com a espécie. 
 

Ex.: Habitat (terrestre ou aquático), comportamento alimentar, 
relação de presa e predador...  
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II – Níveis de organização dos seres vivos: 
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Células 

Tecidos 

Órgãos 

Sistemas 

Organismo 
(Indivíduo) 

Populações 

Comunidades 

Ecossistemas 

Biosfera 



II – Níveis de organização dos seres vivos: 
 
2.1 – Células 
2.2 – Tecido 
2.3 – Órgãos  
2.4 – Sistemas 
2.5 – Organismo 
2.6 – Populações 
2.7 – Comunidades 
2.8 – Ecossistemas 
2.9 – Biosfera 
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II – Níveis de organização dos seres vivos: 
 
2.1 – Células: Unidade básica morfofuncional dos seres vivos. 
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Fonte: Khan Academy. Créditos da imagem : OpenStax Biology. Fonte: Khan Academy. Créditos da imagem: modificada de "Prokaryotic cells: Figure 1" por OpenStax College, 
Biology, CC BY 3.0_  



2.2 – Tecidos: Conjunto de células que juntas que desempenham 
uma função especializada nos organismos. 
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Fonte: Biologia de Campbell, 10ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 



2.3 – Órgãos: Conjunto de dois ou mais tecidos especializados 
numa função. 
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Fonte: Khan Academy. Crédito de imagem: modificado de Levels of structural organization of the human body by OpenStax College, Anatomy & Physiology, CC BY 4.0 
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2.4 – Sistemas : Conjunto de 
órgãos que interagem entre si 
mantendo o funcionamento 
corporal dos organismos.  
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Fonte: Khan Academy. Crédito de imagem: modificado de Levels of structural organization of the human 
body by OpenStax College, Anatomy & Physiology, CC BY 4.0 

Fonte: Khan Academy. Crédito da imagem: modificado de Tipos de tecidos: Figura 1 by OpenStax College, 
Anatomy & Physiology, CC BY 3.0 
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2.5 – Organismo: Ser individual dotado de vários sistemas que 
permitem sua interação com o meio ambiente. Cada organismo em 
si, representa uma espécie. 
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Fonte: Khan Academy. Crédito de imagem: Khan Academy.  



2.6 – Populações: Conjunto de todos os indivíduos de uma mesma 
espécie que vivem numa determinada área. 
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Fonte: google.  



2.7 – Comunidades (comunidades biológicas, biocenose ou biota): 
 
• Conjunto de populações que habitam uma determinada área 

(ecossistema) em comum.  
 

• Inclui diversos organismos: Animais(fauna), vegetais(flora), e 
um número imenso de microrganismos como fungos, bactérias, 
algas protozoários... 
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Fonte: google.  



2.8 – Ecossistemas: 
 
Conjunto de comunidades que vivem em um determinado local, 
bem como os fatores que promovem a interação dos seres vivos 
com o ambiente.  
 
Ex.: Florestas, desertos, recifes de coral. 
 
Fatores que compõem um ecossistema: 
 
A) Bióticos 
B) Abióticos 
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A) Bióticos: Seres vivos e sua interação com o meio ambiente:  
Predação, parasitismo, competição, doenças... 
  
B) Abióticos: Fatores químicos e físicos, são eles: 
Temperatura, água, oxigênio, luz solar, salinidade, pH, rochas, solo, 
disponibilidade de nutrientes... 
 
• Essa interação é de “ida e volta”: Os seres vivos influenciam 

quanto são influenciados com o meio ambiente.  
 

• Resumindo: Ecossistema – Interação entre os fatores bióticos e 
abióticos. 
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2.8 – Biosfera: Conjunto de todos os ecossistemas da Terra onde a 
vida é sempre possível. Se divide em: 
 
• Talassociclo: Ambientes marinhos de água salgada.  
• Liminociclo: Ambientes água doce, continentais. 
• Epinociclo: Ambiente terrestre. 
 
- Biomas brasileiros: Comunidades clímax do epinociclo. São eles: 

Amazônia, caatinga, cerrado, mata atlântica, pampas e 
pantanal. 

 
- Regiões ecótonas: Áreas de transição entre ambientes. São elas: 

Manguezal (transição entre todos biociclos) e mata de cocais 
(união entre a caatinga, cerrado e amazônia). 
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III – A importância da Ecologia como ciência: 
 
• Conhecimento biológico da distribuição da diversidade biológica; 

 
• Biologia comportamental (Etologia) das espécies;  

 
• Controle populacional de pragas e vetores; 

 
• Preservação de espécies ameaçadas de extinção por ação 

natural ou antrópica;  
 

• Compreensão das interações biológicas entre organismos e o 
equilíbrio do fluxo de matéria e energia nos ecossistemas; 
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OBRIGADO!  
 
 
 

Sucesso nos estudos! 
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