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1) A figura abaixo mostra a ocorrência de camadas com diferentes temperaturas em um corpo de água 
fictício. Nomeie e explique a propriedade da água que permite a formação de tais camadas. Qual a 
importância ecológica desta propriedade? 

 

2) A estrutura e o funcionamento de ecossistemas aquáticos continentais, sejam naturais ou artificiais, são 
afetados pelas dimensões temporal, lateral, vertical e longitudinal. Diferencie, sucintamente, rios, lagos e 
reservatórios com relação à importância das duas últimas dimensões, levando em consideração aspectos 
abióticos e sua influência sobre a biota. 

3) A figura abaixo representa a produtividade primária nos oceanos da Terra. Usando seus conhecimentos 
sobre a circulação da água em sistemas marinhos, sobre a origem e distribuição espacial dos nutrientes 
nesses ambientes, e sobre outras características físicas do meio aquático marinho, explique o padrão 
apresentado na figura abaixo. 

 

4) Levando em consideração o gradiente físico-químico que se verifica ao longo do perfil do sedimento em 
sistemas aquáticos, um pesquisador afirmou que “a profundidade em que os animais bentônicos se situam 
dentro do sedimento depende das adaptações que permitam resolver o compromisso entre a interferência 
do hidrodinamismo e das condições químicas do ambiente intersticial”. Avalie essa afirmação quanto a se 
está correta ou não, justificando sua resposta. 



5) Praias arenosas constituem um tipo de ambiente litorâneo em que o substrato sofre forte influência dos 
movimentos da água (ondas e marés), ficando sujeito a um regime de suspensão e deposição das 
partículas de sedimento que o compõem. 

Devido a esta característica, a maior parte dos estudos sobre estrutura das comunidades bentônicas 
estabelecidas em praias enfatiza a ação de variáveis abióticas do meio. Os resultados de muitos destas 
investigações sugerem que cada espécie responde às características físicas do meio de forma 
independente das outras, levando muitos pesquisadores a uma idéia generalizada de que as interações 
biológicas exercem pouca influência no estabelecimento de padrões espaciais e/ou temporais da 
comunidade. 

Dentro deste contexto, um estudo foi realizado envolvendo duas espécies de crustáceos isópodos 
(Excirolana braziliensis e E. armata) que habitam a região entremarés de praias arenosas. Quando se 
analisa diferentes localidades, verifica-se que elas podem ocorrer em alopatria (apenas uma delas 
presente), como também em simpatria (ambas presentes).  

Dois aspectos de populações destas espécies foram investigados: 

- Tamanho (comprimento) do corpo; 

- Distribuição de indivíduos nos níveis da região entremarés. 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 
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Figura 5.1: Distribuições de freqüências em classes de 
comprimento do corpo de Excirolana armata (a) e E. 
braziliensis (b), em situações de simpatria (barras 
escuras) e de alopatria (barras claras) 

Figura 5.2: Distribuição de densidade (média ± desvio 
padrão) de Excirolana armata e E. braziliensis nos 
diferentes níveis da região entremarés em praias em que 
as espécies ocorrem em alopatria (a,b) e em simpatria (c). 
As medidas de distância foram tomadas a partir do nível 
superior de maré alta (0m). Medidas com sinal negativo 
foram tomadas acima do nível de referência. 

Apresente um argumento contrário à generalização da idéia mencionada acima, utilizando todos os 
resultados apresentados para justificar a sua resposta. 
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