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CondiCondiççõesões

São caracterSão caracteríísticas fsticas fíísicas, qusicas, quíímicas e bimicas e bióóticas do ambiente ticas do ambiente 

•• Sujeitas a variaSujeitas a variaçções temporais e de intensidades ões temporais e de intensidades 

•• Normalmente não são consumidas nem esgotadas Normalmente não são consumidas nem esgotadas 
pelas atividades dos organismos pelas atividades dos organismos 



RecursoRecurso

Qualquer substância ou objeto exigido por um organismo Qualquer substância ou objeto exigido por um organismo 
para a sua manutenpara a sua manutençção, crescimento ou reproduão, crescimento ou reproduççãoão

EspaEspaççoo

AbrigoAbrigo

NutrientesNutrientes

ÁÁguagua

LuzLuz

Parceiros Parceiros 
sexuaissexuais



Justus von Justus von LiebigLiebig
(1840)(1840)

O potencial de um recurso para O potencial de um recurso para 
limitar o crescimento populacional limitar o crescimento populacional 
depende de sua disponibilidade depende de sua disponibilidade 
em relaem relaçção ão àà demandademanda

As populaAs populaçções são limitadas pelo ões são limitadas pelo 
recurso que recurso que éé mais escassomais escasso

FATOR LIMITANTEFATOR LIMITANTE

Lei do mLei do míínimonimo



Qualquer recurso escasso em relaQualquer recurso escasso em relaçção ão àà sua sua 
demanda e que restringe o crescimento de demanda e que restringe o crescimento de 

uma populauma populaççãoão

Se algumas substâncias estão presentes Se algumas substâncias estão presentes 
em quantidades excessivas, de modo em quantidades excessivas, de modo 

que podem ser prejudiciais a um que podem ser prejudiciais a um 
organismo, estas tamborganismo, estas tambéém são m são 
consideradas fatores limitantes consideradas fatores limitantes 

IMPORTANTE!IMPORTANTE!

Fator limitanteFator limitante



ProduProduçção primão primáária em relaria em relaçção ão àà precipitaprecipitaçção em vão em váárias rias 
ááreas do deserto da Namreas do deserto da Namííbiabia
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PrecipitaPrecipitaçção anual (mm)ão anual (mm)
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A A áágua parece gua parece 
ser o RECURSO ser o RECURSO 

LIMITANTE LIMITANTE 
para as plantas para as plantas 

de desertode deserto
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Fator limitanteFator limitante



Controle

NN

PP

N + PN + P

00 0,50,5 1,01,0 1,51,5 2,02,0

Peso seco da planta (g)Peso seco da planta (g)

AAçção ão 
sinergsinergééticatica

Crescimento da Crescimento da mariamaria--semsem--vergonhavergonha
((ImpatiensImpatiens parvifloraparviflora)) com acrcom acrééscimo scimo 
de nutrientesde nutrientes

Fator limitanteFator limitante



Zona de 
intolerância

Zona de 
estresse 

fisiológico

Espécie 
ausente

Espécie 
rara

Limite inferior 
de tolerância

Gradiente ambiental

Ótimo
Limite superior 
de tolerância

Espécie 
abundante

Zona de 
estresse 

fisiológico

Espécie 
rara

Zona de 
intolerância

Espécie 
ausente

Cada organismo possui um intervalo estreito de                  Cada organismo possui um intervalo estreito de                  
condicondiçções ambientaisões ambientais ààs quais ele ests quais ele estáá melhor adaptado,                melhor adaptado,                

o que define seu o que define seu óótimotimo

Lei de tolerânciaLei de tolerância



Lei de tolerânciaLei de tolerância

•• O O óótimo esttimo estáá sujeito sujeito àà seleseleçção natural, que age em variaão natural, que age em variaçções nas ões nas 
propriedades de enzimas, estrutura das cpropriedades de enzimas, estrutura das céélulas e tecidos, e na lulas e tecidos, e na 
forma do corpo a fim de capacitar o organismo a funcionar melhorforma do corpo a fim de capacitar o organismo a funcionar melhor
sob as condisob as condiçções particulares do seu ambienteões particulares do seu ambiente

Ótimo



•• Os organismos podem tolerar variaOs organismos podem tolerar variaçções previsões previsííveis nas veis nas 
condcondiiççõesões ambientais por possuambientais por possuíírem mais do que uma rem mais do que uma 
forma de uma dada enzima, cada uma funcionando melhor forma de uma dada enzima, cada uma funcionando melhor 
em um intervalo diferente de condiem um intervalo diferente de condiççõesões

Lei de tolerânciaLei de tolerância
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Lei de tolerânciaLei de tolerância

Ação da enzima 
acetilcolinesterase na 

truta arco-íris

Aclimatação é uma 
alteração temporária 
do ótimo fisiológico



Lei de tolerânciaLei de tolerância



Lei de tolerânciaLei de tolerância

• As previsões otimistas são de que a temperatura do planeta 
suba 2°C, o que provocaria redução de até 25% da mata atual 

• Em um cenário pessimista, o aumento poderia atingir 4°C e a 
diminuição da floresta chegaria a 50%

Alexandre Colombo



Nicho ecolNicho ecolóógicogico
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São todas condições físicas, químicas e 
biológicas necessárias para que um 

indivíduo cresça e se reproduza.
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Nicho ecolNicho ecolóógicogico

Nicho ecolNicho ecolóógico gico éé o hipero hiper--volume volume 

nn--dimensional definido por todos dimensional definido por todos 

os fatores limitantes que os fatores limitantes que 

interferem na ocorrência de uma interferem na ocorrência de uma 

dada espdada espéécie em um dado local cie em um dado local 



Nicho ecolNicho ecolóógicogico

• Nicho fundamental: descreve a variação total de condições 
ambientais que são propícias à existência de uma espécie sem 
considerar os efeitos da competição inter-específica e da 
predação por outras espécies.

• Nicho realizado: descreve a parte do nicho fundamental que é
realmente ocupado por uma espécie.

TemperaturaTemperatura
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NICHO FUNDAMENTALNICHO FUNDAMENTAL

NICHO REALIZADO ou NICHO REALIZADO ou 
NICHO PERCEBIDONICHO PERCEBIDO



A dispersão limita A dispersão limita 
sua distribuisua distribuiçção?ão?

NÃONÃO

Comportamento Comportamento 
limita sua limita sua 

distribuidistribuiçção?ão?

SIMSIM ÁÁrea inacessrea inacessíível ou pouco vel ou pouco 
tempo para colonizatempo para colonizaççãoão

SeleSeleçção de hão de háábitatbitatSIMSIM

Fatores biFatores bióóticos ticos 
limitam sua limitam sua 
distribuidistribuiçção?ão?

NÃONÃO

PredaPredaçção, parasitismo, ão, parasitismo, 
competicompetiçção, disponibilidade de ão, disponibilidade de 
alimento e doenalimento e doenççasas

SIMSIM

Fatores abiFatores abióóticos ticos 
limitam sua limitam sua 
distribuidistribuiçção?ão?

NÃONÃO Fatores quFatores quíímicos: concentramicos: concentraçção ão 
de gases, salinidade, pH, de gases, salinidade, pH, 
nutrientes no solonutrientes no solo

Fatores fFatores fíísicos: temperatura, luz, sicos: temperatura, luz, 
umidadeumidade

Fatores limitantesFatores limitantes



RestriRestriçções comportamentaisões comportamentais

Parus major

A populaA populaçção desta espão desta espéécie cie 
duplicou apduplicou apóós a instalas a instalaçção de ão de 
ninhos artificiais na floresta ninhos artificiais na floresta 

Aparentemente o crescimento populacional Aparentemente o crescimento populacional éé
limitado pela disponibilidade de slimitado pela disponibilidade de síítios de nidificatios de nidificaççãoão



RestriRestriçções biões bióóticasticas

As As cracascracas do gênero do gênero BalanusBalanus excluem competitivamente excluem competitivamente 
as as cracascracas do gênero do gênero ChthamalusChthamalus da zona de baixada zona de baixa--marmaréé

ChthamalusChthamalus nana zonazona
de de altaalta--marmaréé

BalanusBalanus nana zonazona de de 
baixabaixa--marmaréé



RestriRestriçções biões bióóticasticas



Fatores quFatores quíímicosmicos

RestriRestriçções abiões abióóticasticas



EspEspéécies vegetais cies vegetais 
resistentes resistentes àà
inundainundaçção do Rio ão do Rio 
Negro, na AmazôniaNegro, na Amazônia

EspEspéécies vegetais que cies vegetais que 
morreram depois a morreram depois a 

inundainundaçção da floresta de ão da floresta de 
terra firme provocada pela terra firme provocada pela 
construconstruçção da Represa de ão da Represa de 

BalbinaBalbina, Amazonas , Amazonas 



RestriRestriçções abiões abióóticasticas

Fatores fFatores fíísicossicos

O que lagartos O que lagartos helihelióófilosfilos e plantas pioneiras têm e plantas pioneiras têm 
em comum do ponto de vista fisiolem comum do ponto de vista fisiolóógico?gico?

Ameiva ameiva Cecropia sciadophylla





•• DistribuiDistribuiçção de ão de cracascracas no no 
costãocostão éé limitada por:limitada por:

–– Nos limites inferiores do Nos limites inferiores do 
costãocostão: : predapredaççãoão

–– Nos limites superiores: Nos limites superiores: 
dessecadessecaççãoão

–– No centro: competiNo centro: competiçção ão 
por espapor espaççoo

CombinaCombinaçção de fatoresão de fatores



Integrando conhecimentosIntegrando conhecimentos

ProdutividadeProdutividade

FATORES FATORES 
LIMITANTESLIMITANTES

Sucessão ecolSucessão ecolóógicagica

DistribuiDistribuiçção ão 
de espde espéécies cies 

em gradientes em gradientes 
ambientaisambientais

Ecologia da Ecologia da 
conservaconservaççãoão



Produtividade primProdutividade primáária em ria em 
ecossistemas lacustresecossistemas lacustres
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TEMPO

ModificaModificaçção das condião das condiçções ões 
ambientais ao longo de um ambientais ao longo de um 
processo de sucessãoprocesso de sucessão



Rocha nuaRocha nua

ColonizaColonizaçção ão 
por algas e por algas e 

liquensliquens

Maior Maior 
retenretençção de ão de 

ááguagua

AcAcúúmulo de mulo de 
nutrientesnutrientes

ColonizaColonizaçção ão 
por plantas por plantas 
herbherbááceasceas

ColonizaColonizaçção ão 
por por 

arbustosarbustos

CriaCriaçção de ão de 
ambientes ambientes 

sombreadossombreados

ColonizaColonizaçção ão 
por plantas por plantas 
intolerantes intolerantes 
àà insolainsolaççãoão

Sucessão em afloramentos Sucessão em afloramentos 
rochososrochosos



ESCORPIÕESESCORPIÕES TATUZINHOSTATUZINHOS
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EscorpiõesEscorpiões

TatuzinhosTatuzinhos



Ecologia da conservaEcologia da conservaççãoão

Por que a onPor que a onçça a éé uma das primeiras uma das primeiras 
espespéécies a desaparecer quando um cies a desaparecer quando um 

habitat florestal habitat florestal éé fragmentado?fragmentado?

TerritTerritóórios rios 
individuais de 15 individuais de 15 
a 150 kma 150 km22



Em fragmentos nos quais a cutia estava Em fragmentos nos quais a cutia estava 
ausente, a populaausente, a populaçção da palmeira estão da palmeira estáá

diminuindodiminuindo



Resumo da aulaResumo da aula

A dispersão limita A dispersão limita 
sua distribuisua distribuiçção?ão?

NÃONÃO

Comportamento Comportamento 
limita sua limita sua 

distribuidistribuiçção?ão?

SIMSIM ÁÁrea inacessrea inacessíível ou pouco vel ou pouco 
tempo para colonizatempo para colonizaççãoão

SeleSeleçção de hão de háábitatbitatSIMSIM

Fatores biFatores bióóticos ticos 
limitam sua limitam sua 
distribuidistribuiçção?ão?

NÃONÃO

PredaPredaçção, parasitismo, ão, parasitismo, 
competicompetiçção, disponibilidade de ão, disponibilidade de 
alimento e doenalimento e doenççasas

SIMSIM

Fatores abiFatores abióóticos ticos 
limitam sua limitam sua 
distribuidistribuiçção?ão?

NÃONÃO Fatores quFatores quíímicos: concentramicos: concentraçção ão 
de gases, salinidade, pH, de gases, salinidade, pH, 
nutrientes no solonutrientes no solo

Fatores fFatores fíísicos: temperatura, luz, sicos: temperatura, luz, 
umidadeumidade


