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 Fluxo de Energia nos Ecossistemas 

 

 
 O consumo de energia:  
Os organismos vivem, crescem e se reproduzem. Para executar cada uma dessas atividades, 
precisam de energia 
 

 Portanto a luz solar representa a fonte de energia externa sem a qual os ecossistemas não 
conseguem manter-se. 

 
A transformação (conversão) da energia luminosa em energia química é feita através de um 
processo denominado fotossíntese.  
Portanto, a fotossíntese – seja realizada por plantas, algas ou por microorganismos fotossintéticos 
(algas microscópicas – fitoplanctôn – e bactérias fotossintéticas) – é o único processo de entrada 
de energia num ecossistema. 



CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS – CES CAMBUCI 

 

3 
 

 
Depois, essa energia é transferida nos ecossistemas através da alimentação.  
Essa transferência principia com os seres fotossintéticos, aqueles que conseguem produzir o seu 
próprio alimento (matéria orgânica), e que, por isso, são apelidados de produtores ou seres 
autotróficos 

Os produtores são sempre o primeiro elo na transferência de energia para os demais seres vivos dos 
ecossistemas (aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento e como tal têm de se 
alimentar de outros seres vivos de forma a substituir as perdas energéticas que vão tendo ao longo da sua 
vida), os denominados consumidores ou seres heterotróficos. 
Nos ecossistemas a energia é transferida ao longo de uma cadeia alimentar. Nela, os “elos” são chamados 
de níveis tróficos e incluem os produtores e os consumidores (primários, secundários, terciários etc.), o que 
sobra dos anteriores serve de alimento aos decompositores. 
Assim, o fluxo de energia segue sempre um determinado trajecto: produtores → consumidores | produtores 
mortos + consumidores mortos -> decompositores | 

 
 

Os decompositores são organismos que transformam a matéria mineral em matéria inorgânica, voltando a 
repô-la no solo para ser absorvida pelos produtores. 
Todavia, a energia solar captada pelos produtores vai-se dissipando ao longo das cadeias alimentares sob 
diferentes formas, numa energia que não é utilizável pelos seres vivos. 
Por esse motivo, as cadeias alimentares estão geralmente limitadas a 4 ou 5 níveis tróficos, porque há perdas 
de energia muito significativas nas transferências entre os diferentes níveis. Consequentemente, a 
quantidade de energia que chega aos níveis mais elevados já não é suficiente para suportar ainda outro nível 
trófico. 
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O nível energético mais elevado, nos ecossistemas terrestres, é constituído pelas plantas (produtores). O 
resto do ecossistema fica inteiramente dependente da energia captada por eles, depois de transferida e 
armazenada em compostos orgânicos. O nível imediato é constituído pelos herbívoros. Um herbívoro obterá, 
portanto, menos energia das plantas do que estas recebem do Sol. O nível seguinte corresponde ao dos 
carnívoros. Apenas parte da energia contida nos herbívoros transitará para os carnívoros e assim 
sucessivamente. 
Um aspecto importante para entendermos a transferência de energia dentro de um ecossistema 
é perceber-se a Lei de Lavoisier :  
“A energia não pode ser criada nem destruída e sim transformada”.  
Como exemplo ilustrativo desta condição, pode-se citar a luz solar, a qual como fonte de energia, 
pode ser transformada em trabalho, calor ou alimento em função da atividade fotossintética; 
porém de forma alguma pode ser destruída ou criada, seguindo uma única direcção na cadeia 
alimentar: do produtor até ao consumidor final. 

 
 

Outro aspecto importante é o fato de que a quantidade de energia disponível diminui à medida que é 
transferida de um nível trófico para outro. Logo, no exemplo abaixo de uma cadeia alimentar terrestre, o 
coelho obtém, ao comer as folhas da erva, energia química; porém, esta energia é muito menor que a energia 
solar recebida pela planta. Esta perda nas transferências ocorrem sucessivamente até se chegar ao 
consumidor final. 

 
A ENERGIA É UNIDIRECIONAL. 
 
 Energia: é a capacidade de realizar trabalho ou ação. Essa capacidade pode se manifestar sob 
várias formas, por exemplo, a energia química dos alimentos e o calor.  
Todo o funcionamento do organismo demanda energia para a sua manutenção. Essa energia é 
fundamental para conservar o metabolismo dos organismos vivos, além de ser dissipada ao longo 
da cadeia dos ecossistemas.  
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A Terra recebe uma quantidade diária de luz muito grande. Porém, por maior que seja a eficiência 

nos ecossistemas, os mesmos conseguem aproveitar apenas uma pequena parte da energia 

radiante. Existem estimativas de que cerca de 34% da luz solar seja refletida por nuvens e poeiras; 

19% seria absorvida por nuvens, ozono e vapor de água. Do restante, ou seja 47%, que chega à 

superfície da Terra, boa parte ainda é refletida ou absorvida e transformada em calor, que pode 

ser responsável pela evaporação da água, no aquecimento do solo. A fotossíntese utiliza apenas 

uma pequena parcela (1 a 2%) da energia total que alcança a superfície da Terra. É importante 

salientar, que os valores citados acima são valores médios e nãos específicos de alguma 

localidade. Assim, as proporções podem – embora não muito – variar de acordo com as diferentes 

regiões do País ou mesmo do Planeta. 

O que é Eficiência energética? 
O termo eficiência energética é usado para relacionar a quantidade de energia consumida por um 

equipamento ou aparelho com a quantidade de energia real que ele usa para realizar sua função. Por 

exemplo, vamos pegar o exemplo da lâmpada, que é uma coisa que você provavelmente observa todos os 

dias em sua casa. A função da lâmpada é a de produzir luz, independente do tipo de lâmpada. Não é mesmo? 

Portanto toda a energia elétrica utilizada pela lâmpada deveria ser transformada em energia luminosa para 

que ela tivesse uma eficiência energética de 100%. No entanto, uma lâmpada incandescente possui uma 

eficiência de 8%, o que significa que apenas 8% da energia elétrica que ela consome é transformada em 

energia luminosa (luz), e o restante, 92%, é convertido na forma de calor ( por isso que dizem que essas 

lâmpadas aquecem mais o ambiente). Já a lâmpada fluorescente possui uma eficiência de 32%. Isso quer 

dizer que 68% da energia que ela consome é transformada em calor. Parece pouco, mas já representa uma 

grande diferença em termos de economia de energia. Afinal, uma lâmpada não fica acesa apenas uma 

horinha e nem apenas um dia. Não é O termo eficiência energética é usado para relacionar a quantidade de 

energia consumida por um equipamento ou aparelho com a quantidade de energia real que ele usa para 

realizar sua função. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da lâmpada, que é uma coisa que você 

provavelmente observa todos os dias em sua casa. A função da lâmpada é a de produzir luz, independente 

do tipo de lâmpada. Não é mesmo? Portanto, toda a energia elétrica utilizada pela lâmpada deveria ser 

transformada em energia luminosa para que ela tivesse uma eficiência energética de 100%. No entanto, uma 

lâmpada incandescente possui uma eficiência de 8%, o que significa que apenas 8% da energia elétrica que 

ela consome é transformada em energia luminosa (luz), e o restante, 92%, é convertido na forma de calor 

(por isso que dizem que essas lâmpadas aquecem mais o ambiente). Já a lâmpada fluorescente possui uma 

eficiência de 32%. Isso quer dizer que 68% da energia que ela consome é transformada em calor. Parece 

pouco, mas já representa uma grande diferença em termos de economia de energia. Afinal, uma lâmpada 

não fica acesa apenas uma horinha e nem apenas um dia. 
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http://tinyurl.com/ke4pndl 

Mas a eficiência energética não se aplica apenas às lâmpadas. Eletrodomésticos, como geladeiras e micro-

ondas, também podem ter sua eficiência medida. Existe até um selo que alguns aparelhos eletrônicos 

recebem e que indica qual deles é mais eficiente: o Selo Procel. Ele faz parte do Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica, criado pelo Ministério de Minas e Energia em 1993 para incentivar a 

produção e comercialização de produtos mais eficientes. Os de letra A são os mais eficientes e quanto mais 

distantes dessa letra, menos eficiente os eletrodomésticos são. Assim, dois aparelhos, um A e um C, se 

comparada à eficiência energética, quer dizer que o aparelho C é menos eficiente que o A. 

Ações humanas no ambiente 

“Você produz mais ações positivas ou negativas no ambiente onde vive?” 

Tudo o que está ao nosso redor advém da natureza. Ela é a condição fundamental para a sobrevivência 
humana, desde seu estágio natural até a sua transformação executada pela ação humana. Esse ambiente 
modificado também é conhecido por alguns cientistas como segunda natureza (a parte que foi transformada, 
modificada, mas que ainda assim faz parte de nossa vida). Portanto, diversas modificações que se passam 
no meio ambiente são realizadas a partir do trabalho humano, criando assim relações de interdependência 
social: homem x homem e homem x natureza. Dessa forma, as relações sociais confrontam a convivência 
humana, pois o homem, como um ser social (ou seja, que vive em sociedade), necessita do outro, porque na 
sociedade cada indivíduo cumpre uma função, por mais simples que ela seja.  
A interferência do homem na natureza é indispensável para a continuidade do funcionamento da sociedade, 

mas por outro lado é preciso lembrar que a natureza e seus recursos são esgotáveis e que ela necessita de 

respeito e cuidados especiais. Por vezes percebemos que o homem esquece que faz parte da natureza. Não 

é verdade? Por isso fizemos essa pergunta no início dessa aula, para ver se você já havia se dado conta que 

você também modifica o meio onde vive. 

No caso acima, chamamos de efeitos, processos, objetos ou materiais antropogênicos tudo aquilo que é 

derivado de atividades humanas. Portanto, mesmo você com a pouca idade que tem, já é capaz de interferir 

em seu meio e de produzir efeitos antropogênicos (Antropos + Gênese) sobre ele. Lembre-se que “antropo” 

http://tinyurl.com/ke4pndl


CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS – CES CAMBUCI 

 

7 
 

quer dizer ser humano e “gênico” significa origem. Ou seja, quando falamos em antropogênico(a), nos 

referimos a quaisquer ações de origem humana. E compreendendo isso, a questão agora mais importante 

para você é como controlar o que fazemos com o meio ambiente, evitando atitudes que destruam ou sejam 

nocivas para a natureza e para os seres que compartilham o mesmo espaço com você (sejam eles humanos 

também ou de outras espécies, como plantas ou animais). 

A sustentabilidade pertinho de nós 

Se buscarmos em alguns dicionários, o que leremos é que a palavra “Sustentabilidade” tem origem no latim 

“sustentare”, que significa sustentar, apoiar, conservar, dar suporte a uma condição, em algo ou alguém. É 

a condição para um processo ou tarefa acontecer. Ou seja, de forma geral, uma coisa é sustentável quando 

ela continua naturalmente, sem acabar. Atualmente, o termo é utilizado para designar o bom uso dos 

recursos naturais da Terra, como a água, as florestas e etc. e isso está mais próximo de você do que você 

imagina. 

Sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável virou um tema famoso atualmente, já que as 

preocupações com a conservação do meio ambiente se fazem necessárias. Hoje temos muitas empresas de 

construção civil, carros, roupas etc. que adotam o conceito de sustentabilidade. Essas empresas usam esse 

nome para mostrar que o produto foi fabricado sem danificar ou prejudicar o meio ambiente, é 

ecologicamente correto, não polui, não foram utilizados madeiras de locais proibidos, e etc. Portanto, o 

conceito de sustentabilidade está normalmente relacionado com uma mentalidade, atitude ou estratégia 

que é ecologicamente correta, viável a nível econômico, socialmente justa e com uma diversificação cultural. 

A exploração e a extração de recursos com mais eficiência e com a garantia da possibilidade de recuperação 
das áreas degradadas é a chave para que a sustentabilidade tenha sucesso em todo o planeta. Preencher as 
necessidades humanas de recursos naturais e garantir a continuidade da biodiversidade local; além de 
manter, ou melhorar, a qualidade de vida das comunidades que vivem na área de extração desses recursos 
é um desafio permanente que deve ser vencido dia a dia. A seriedade e o acompanhamento das autoridades 
e entidades ambientais, bem como assegurar instrumentos fiscalizatórios e punitivos eficientes (para as 
empresas e cidadãos que desrespeitam a natureza), darão ao conceito de sustentabilidade uma forma e um 
poder agregador de idéias e formador de opiniões ainda muito maior do que já existe.  
Então, de forma geral, podemos dizer que uma prática sustentável se preocupa em dar garantias de que 

mesmo sendo explorada, essa região continuará a prover recursos e bem estar econômico e social para as 

comunidades que nela vivem por muitas e muitas gerações. Mantendo a força vital e a capacidade de se 

manter viva mesmo diante da ação antropogênica. 

ENERGIA LIMPA 

 

a Energia eólica (dos ventos) e a Energia solar ( que 
provém da radiação solar) são fontes energéticas que o 
planeta nos fornece a todo instante. Não é mesmo? E 
se pensarmos bem, levando em conta a importância da 
sustentabilidade para o planeta e humanidade, 
podemos entender a importância dessas fontes 
energéticas: além de serem fontes produtoras de 
Energia limpa, são, acima de tudo, fontes renováveis.  
Mas, o que seria, de fato, energia limpa e renovável? 
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Em geral, adota-se o conceito de Energia limpa para se referir àquela fonte energética que não emite gases 

estufa na atmosfera. Gases de efeito estufa (GEE) são, portanto, substâncias gasosas que absorvem parte 

da radiação infravermelha (abaixo do comprimento de onda da cor vermelha), emitida principalmente pela 

superfície do planeta, e dificultam que essa radiação volte para o espaço. Assim, isso impede que ocorra 

uma perda grande de calor para o espaço, mantendo a Terra aquecida. O efeito estufa é um fenômeno 

natural e acontece desde a formação da Terra, sendo necessário para a manutenção da vida no planeta. 

A atmosfera é uma camada que envolve o planeta, constituída de vários gases. Os principais são o Nitrogênio 

(N2) e o Oxigênio (O2) que, juntos, compõem cerca de 99% da atmosfera. Caro aluno, você lembrava disso? 

Fora esses elementos, alguns outros gases encontram-se presentes em pequenas quantidades, incluindo 

alguns GEEs (gases de efeito estufa). Dentre estes, podemos citar o dióxido de carbono (CO2), o metano 

(CH4), o óxido nitroso (N2O), Clorofluorcarbonetos (CFC's ) e também o vapor de água. 

O QUE SÃO CLOROFLUORCARBONETOS?  
Clorofluorcarbonetos representados pela sigla CFCs são substâncias compostas principalmente por cloro, 
flúor e carbono. São muito utilizados em sprays, e equipamentos de refrigeração (principalmente os mais 
antigos). Os CFCs contribuem para o aumento do efeito estufa e também degradam a camada de ozônio. 
Sua utilização foi bastante reduzida após 1987, quando foi assinado o Protocolo de Montreal (no Canadá) 
sobre o uso de substâncias químicas para reduzir o buraco sobre a camada de ozônio. Atualmente, 
contribuem com 12% do efeito estufa do planeta, podendo permanecer na atmosfera de 50 a 100 anos. Seu 
potencial de aquecimento global é cerca de 10 mil vezes maior que o do CO2, mas os CFCs também provocam 
um processo de resfriamento ao destruir o ozônio.  
Fonte: Ambiente Brasil. http://tinyurl.com/k55w4w2 

Portanto, o que percebemos é que praticamente a maioria dos combustíveis fósseis não podem ser 

considerados fontes de energia limpa. Não é mesmo? Atente, no entanto que, o gás natural (GNV) é um 

exemplo de combustível de energia limpa. Ele não colabora com o efeito estufa, pois gera um baixo índice 

de poluentes atmosféricos em comparação aos combustíveis fósseis, como gasolina e demais derivados do 

petróleo. Os biocombustíveis também entram na lista dos geradores de energia limpa. Até a energia nuclear 

pode ser considerada energia limpa, apesar dos rejeitos perigosos. Segundo cientistas, os resíduos 

permanecem radioativos por séculos, mas o lixo atômico não emite poluentes na atmosfera. Isso significa 

que, se devidamente descartados não oferecem riscos ao meio ambiente. 

 

ENERGIA RENOVÁVEL 

Podemos dizer que uma Fonte de energia é renovável quando ela é originária de fontes naturais que 
possuam a capacidade de regeneração (renovação), ou seja, não se esgotam, estando constantemente na 
natureza independente de seu consumo.  
Como exemplos de energia renovável, podemos citar a Energia solar (da radiação solar), Energia eólica (dos 

ventos), Energia hidráulica (dos rios e represas), Energia de biomassa (matéria orgânica), Energia geotérmica 

(calor interno da Terra) e maré-motriz (das ondas de mares e oceanos). 

Se comparado aos combustíveis não renováveis (como os de origem fóssil), as fontes de energias renováveis, 

causam um impacto (poluição, desmatamento) muito menor ao meio ambiente. Portanto, são excelentes 

alternativas ao sistema energético tradicional, principalmente numa situação de luta contra a poluição 

atmosférica e o aquecimento global, questões que tem mobilizado todo o planeta nas últimas décadas, 

http://tinyurl.com/k55w4w2
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principalmente as grandes instituições de defesa ao Meio ambiente e da Vida no Planeta, como o 

Greenpeace. 
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