
www.acasadoconcurseiro.com.br

Biologia

Ciclagem dos Elementos no Ambiente 

Professor Enrico Blota





www.acasadoconcurseiro.com.br 3

Biologia

MEIO AMBIENTE - CICLAGEM DOS ELEMENTOS NO AMBIENTE

Após a morte dos seres vivos ou a perda de parte de seus corpos, a matéria orgânica é 
transformada em compostos que podem ser reaproveitados nas cadeias e teias alimentares. 
Quando os átomos “saem” dos organismos e voltam para o meio abiótico para posteriormente 
retornar aos seres vivos temos a ciclagem desses átomos no ambiente. Em todos os ciclos 
dos elementos químicos participam os produtores (seres autótrofos), os consumidores (seres 
heterótrofos) e os decompositores (heterótrofos que transformam a matéria morta em 
aproveitável). Todos os elementos possuem ciclagem na natureza e vamos dar mais importância 
aos ciclos do carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Neste capítulo também vamos enfocar a 
importância da ação antrópica negativa e positiva nesses ciclos.

Ação antrópica nos ciclos

 • Poluição Hídrica;

 • Mau uso dos recursos hídricos e desperdício dos 
mesmos;

 • Queimadas e desmatamentos;

 • Agricultura;

 • Adubação.

Ciclo do Carbono 

O carbono não tem existência livre na biosfera, encontrado principalmente combinado com 
o oxigênio, formando o gás carbônico ou dióxido de carbono (CO2). Por essa razão é que 
analisamos o ciclo do gás carbônico, quando nos referimos ao ciclo do carbono. O gás carbônico 
encontra-se na atmosfera numa concentração aproximada de 0,03% e em proporções 
semelhantes dissolvido na parte superficial dos mares, oceanos, rios e lagos. O CO2 é removido 
da atmosfera pela fotossíntese, incorporando-se aos seres vivos, em compostos orgânicos com 
energia armazenada nos carboidratos. A respiração ou fermentação liberam a energia desses 
compostos orgânicos e devolvem o dióxido de carbono para a atmosfera.
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A decomposição da matéria orgânica, realizada pelos fungos e bactérias, dá origem a gases, 
entre eles o carbônico, que se desprendem para a atmosfera. Outra forma de colocar gás 
carbônico na atmosfera é por intermédio da queima de combustíveis fósseis, como o carvão-
de-pedra e petróleo (que dá origem à gasolina e ao diesel, por exemplo), e por meio das 
queimadas.
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As concentrações de gás carbônico aumentam a cada ano:

*O CO2, o metano (CH4), a água e o oxido nitroso (N2O) são os principais gases do efeito estufa.

Ação antrópica no ciclo

Principais:

 • Queima de combustíveis fósseis(Indústrias, automóveis...) e álcool.

 • Queimadas.

"Problema principal - Intensificação do efeito estufa - Aquecimento global" 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br6

Ciclo do oxigênio

Se por um lado o fenômeno da fotossíntese retira o CO2 da atmosfera, por outro ele é o 
responsável pela origem do gás oxigênio (O2) em nossa atmosfera. O O2  é fundamental na 
respiração celular como aceptor final dos hidrogênios nas reações da cadeia respiratória para a 
formação do ATP.

Acredita-se que a origem do O2 na atmosfera só foi possível com o aparecimento dos 
organismos fotossintetizantes no planeta Terra, sendo o evento seguinte na evolução biológica 
o surgimento dos organismos aeróbicos que utilizam o O2 na respiração celular, que ocorre nas 
mitocôndrias. Os fenômenos da fotossíntese e da respiração mantêm o oxigênio em torno de 
22% da constituição dos gases na atmosfera. Observe abaixo os dois ciclos (carbono e oxigênio).
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Ação antrópica no ciclo

Ciclo do fósforo

O fósforo é encontrado nos ácidos nucleicos, fosfolipídeos da membrana plasmática dos 
animais, na molécula energética ATP. Está presente em ossos, dentes e carapaças de animais. 
A mais importante forma inorgânica do fósforo é o fosfato (PO43-), que as plantas absorvem e 
utilizam para formar moléculas orgânicas.

Os maiores depósitos de fósforo estão nas rochas sedimentares de origem marítima (ciclo 
sedimentar), mas existem grandes quantidades desse elemento no solo e dissolvido na água 
doce e nos oceanos.
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Ação antrópica no ciclo

Ciclo do nitrogênio

O nitrogênio é um elemento químico fundamental para os seres vivos porque é necessário na 
produção dos aminoácidos, das proteínas, das bases nitrogenadas (adenina, guanina, citosina, 
timina e uracila) dos nucleotídeos que formam os ácidos nucleicos (DNA e RNA) e o ATP. O 
nitrogênio utilizável pelos seres vivos é o combinado com o hidrogênio na forma de amônia 
(NH3). 
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A transformação de N2 em NH3 é chamada fixação. Essa fixação, na natureza, é realizada pelas 
bactérias, cianobactérias e fungos, que podem viver livres no solo ou associados a plantas, é 
denominada fixação biológica ou biofixação. Bactérias do gênero Rhizobium, cianobactérias 
dos gêneros Anabaena e Nostoc e certos fungos são organismos fixadores de nitrogênio e vivem 
associados a plantas, principalmente leguminosas. As plantas que produzem frutos com forma 
de vagem são consideradas leguminosas, como, por exemplo: feijão, ervilha, grão-de-bico, 
soja, amendoim, jacarandá, unha-de-vaca, tremoço, alfafa e lentilha. Esses microorganismos 
vivem em nódulos nas raízes dessas leguminosas. Eles recebem da planta proteção e alimento 
e em troca fornecem, para a planta, um farto suprimento de nitrogênio aproveitável (NH3). A 
gimnosperma Araucaria, planta não leguminosa, apresenta nódulos em suas raízes com fungos 
fixadores de nitrogênio.

A amônia, produzida pelos biofixadores de vida livre (bactérias dos gêneros Azotobacter - 
aeróbias - e Clostridium - anaeróbias) no solo ou na água, é transformada em nitrito (NO2) e, 
posteriormente, em nitrato, pela ação das bactérias nitrificantes (Nitrosomonas, Nitrosococcus 
e Nitrobacter). A transformação de amônia (NH3) em nitrato (NO3) é chamada nitrificação. 

A nitrificação compreende de duas etapas: na primeira, a amônia é transformada em nitrito e, na 
segunda, o nitrito é transformado em nitrato. A primeira é denominada nitrosação e a segunda, 
nitratação. Essas bactérias são quimioautótrofas, isto é, autótrofas e quimiossintetizantes. Elas 
utilizam a energia liberada na nitrificação para produzir as suas substâncias orgânicas.

A amônia produzida pelos biofixadores ou pela amonificação pode ser aproveitada pelas 
bactérias nitrificantes ou ser transformada em N2 (nitrogênio livre), desprendendo-se para a 
atmosfera. Essa devolução do N2 para a atmosfera é conhecida por desnitrificação e é realizada 
pelas bactérias desnitrificantes (Pseudomonas denitrificans). A desnitrificação é necessária 
porque, se não ocorresse, a concentração de nitratos no solo aumentaria em proporções 
imprevisíveis 
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Rotação de culturas:

Consiste na alternância de uma cultura de não-leguminosas (por exemplo: arroz, milho, trigo, 
cana-de-açúcar, sorgo) com leguminosas (por exemplo: feijão, lentilha, tremoço, amendoim) 
periodicamente. Assim, numa safra planta-se uma não-leguminosa e na entressafra a 
leguminosa, deixando-se os restos das leguminosas na área.

A decomposição da leguminosa adiciona compostos nitrogenados ao solo, que serão utilizados 
posteriormente pela cultura da não-leguminosa. Essa forma de adubação é conhecida como 
adubação verde. Além da rotação de cultura, uma outra prática pode ser usada para adicionar 
nitrogênio ao solo, conhecida por culturas consorciadas, plantando-se, por exemplo, feijão nas 
ruas do milharal.
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Ação antrópica no ciclo




