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RESUMO   
 

 

Sucessão ecológica 
 

A sucessão ecológica é a alteração das 

comunidades ao longo do tempo, em um mesmo 

espaço. Decorre de um processo de instalação e 

desenvolvimento de uma comunidade, 

estabelecendo no local uma comunidade estável. 

 

 

 Ao olhar uma comunidade, observa-se os valores de produtividade bruta (taxa de fotossíntese e 

quantidade de gases produzidos) e produtividade líquida (produtos da fotossíntese menos o que é gasto na 

respiração) 

 

• Comunidade pioneira (ou ecese): organismos como líquens e gramíneas se estabelecem, e 

há pouca matéria orgânica e alta variabilidade de condições ambientais. A produtividade bruta é 

baixa, mas a líquida é alta. 

• Comunidades intermediárias (ou seriais) já possui um número maior de organismos 

• Comunidade clímax possui um número de organismos e condições climáticas estáveis, com 

alta matéria orgânica. A produtividade bruta é se torna alta, e a líquida diminui. 

 

Elas são divididas em: 

• Sucessão primária: ocorre quando é estabelecida uma comunidade ao longo do tempo em 

uma região desabitada ou estéril.  

• Sucessão Secundária: é quando ocorre um evento negativo em uma comunidade já 

estabelecida, fazendo com que ao longo do tempo esta comunidade possa se reestabelecer.  
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Como exemplo: 

----------  

 

 
 

Assim, as comunidades podem ser divididas da seguinte forma: 

Líquens e cianobactérias: comunidade pioneira ou ecese 

Musgos, gramíneas e samambaias: comunidades seres ou serais 

Floresta: comunidade clímax 
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Alterações ao longo do processo sucessional 
 

Em relação a sucessão, ela varia em relação a alguns fatores no início e no final do estabelecimento das 

comunidades, conforme abaixo. 

  
Início Término 

Biomassa Pouca Muita 

Riqueza Pouca  Muita  

Teias tróficas Poucas  Muitas  

Estabilidade Menor Maior 

Produtividade líquida Alta  Baixa  

 

 
 

A produtividade em uma comunidade é medida da seguinte forma: 

• Produtividade primária bruta (PPB): é tudo que é produzido pela comunidade (fotossíntese) 

• Produtividade primária líquida (PPL): é o saldo da produção menos o consumo (respiração (R)), ou 

seja, PPL = PPB  R 

 

Assim: 

• 

pioneira  

• sto pode ocorrer em alguma 

alteração climática drástica 
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• 

comunidade clímax 

Na comunidade clímax, a produção primária líquida é igual a zero, assim, a 

produtividade bruta é igual ao consumo 

Agroecossistemas x Ecossistemas naturais 
 

O objetivo do produtor é manter uma alta produtividade líquida. A comunidade com alta produtividade 

líquida ocorre no estágio inicial do processo de sucessão. Entretanto, sendo ambientes com pouca 

biodiversidade, são mais vulneráveis à ação de pragas e de variações climáticas.  

 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. A comunidade clímax constitui a etapa final de uma sucessão ecológica. considera-se que a 

comunidade chegou ao clímax quando 

a) as teias alimentares, menos complexas, são substituídas por cadeias alimentares. 

b) a produção primária bruta é igual ao consumo. 

c) cessam a competição interespecífica e a competição intraespecífica. 

d) a produção primária líquida é alta. 

e) a biomassa vegetal iguala-se à biomassa dos consumidores. 

 

2. Um agroecossistema, a floresta amazônica, um pasto abandonado, uma ilha vulcânica recém formada 

e a Mata Atlântica estão, respectivamente, nos seguintes estágios sucessionais:  

a) Início, término, início, término, término  

b) Término, término, início, término, término  

c) Início, término, início, início, término  

d) Término, término, início, início, término  

e) Término, início, término, término, início 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

A produção primária bruta é igual ao consumo, fazendo com que a produtividade líquida seja próxima a 

zero.  

 

2. c 

Agroecossistema  início 

Amazônia  término 

Pasto abandonado  início 

Ilha vulcânica  início 

Mata atlântica  término 

Obs: Os biomas serão comunidade clímax 


