
5 - ECOSSISTEMA 
 
Ecologia é um conceito que a maioria das pessoas já possui 
intuitivamente, ou seja, sabemos que nenhum organismo, sendo 
ele uma bactéria, um fungo, uma alga, uma árvore, um verme, um 
inseto, uma ave ou o próprio homem, pode existir autonomamente 
sem interagir com outros ou mesmo com ambiente físico no qual 
ele se encontra. Ao estudo dessas inter-relações entre organismos 
e o seu meio físico chama-se Ecologia.  
Mas, para termos uma definição histórica: “Pela palavra ecologia, 
queremos designar o conjunto de conhecimentos relacionados 
com a economia da natureza - a investigação de todas as relações 
entre o animal e seu ambiente orgânico e inorgânico, incluindo 
suas relações, amistosas ou não, com as plantas e animais que 
tenham com ele contato direto ou indireto, - numa palavra, 
ecologia é o estudo das complexas inter-relações, chamadas por 
Darwin de condições da luta pela vida”. Foi assim que Ernest 
Haeckel, em 1870, definiu ecologia.  
Assim, como em qualquer outra área, em Ecologia são definidas 
unidades de estudo, as quais são fundamentais para melhor 
compreensão desta Ciência. Utilizando-se um modelo de níveis 
de organização, fica mais fácil de compreendermos as unidades 
de estudo da Ecologia. Vejamos o modelo abaixo dos níveis de 
organização:  
 
O que é um Ecossistema?  
 
Antes de definirmos, exatamente o conceito de ecossistema, o 
qual é fundamental para a compreensão desta ciência, podemos 
encontrar na figura 1, um outro conceito importante que é o de 
níveis de organização, o qual pode ser entendido como um 
conjunto de entidades sejam elas genes, células, ou mesmo 
espécies, agrupadas em uma ordem crescente de complexidade. 
 
 
 
 
Entendendo o ecossistema 



 
Também fazem parte de um sistema todos os componentes 
abióticos (sem vida), como, por exemplo, minerais, íons, 
compostos orgânicos e clima (temperatura, precipitações e outros 
fatores físicos).  
Os componentes bióticos (seres vivos), são representados em 
vários níveis, eles estão classificados da seguinte forma:  
Produtores – ex.: autótrofos – são seres vivos capazes de produzir 
seu próprio alimento através de substâncias inorgânicas, como, 
por exemplo, as plantas que realizam a fotossíntese através da luz 
solar.  
Consumidores – ex.: heterótrofos – são seres que se alimentam de 
outros seres, pois, ao contrário dos autótrofos, não são capazes de 
produzir seu próprio alimento. Dentro desta classificação, 
incluem-se todos os animais, a maioria dos fungos e algumas 
plantas. 
Decompositores – ex.: saprófitos – organismos que se alimentam 
de outros organismos em estágio de decomposição. Dentre eles 
estão os fungos e as bactérias.. 
É importante sabermos que dentro desta classificação, um 
organismo depende o outro, pois, após passar por seu “último 
ciclo”, os compostos orgânicos são utilizados dentro do 
ecossistema como nutriente para os produtores, iniciando-se 
assim, um novo ciclo. 
 


