
CICLOS BIOGEOQUÍMICOS  

OU CICLOS DA MATÉRIA 

  Conjunto dos processos 
biológicos, geológicos, químicos 

e físicos responsáveis pela 
circulação da matéria (entrada, 

transferência e reciclagem). 
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CICLO DA ÁGUA OU CICLO 

HIDROLÓGICO 

ENTRADA DA ÁGUA NOS SERES VIVOS: 

• VEGETAIS: absorção radicular, radical ou pelas raízes 

• ANIMAIS: ingestão direta da água, alimentando-se de outros 

animais e de vegetais 

SAÍDA DA ÁGUA DOS SERES VIVOS: 

• Respiração 

• Evapotranspiração vegetal 

• Excreção 

• Morte e decomposição 

• transpiração 
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Purves; Vida: a 
ciência da Biologia 



AÇÃO ANTRÓPICA OU INTERFERÊNCIA HUMANA 
NO CICLO DA ÁGUA 

•POLUIÇÃO:  
• esgotos doméstico e industrial;  
• fertilizantes e agrotóxicos; 
• petróleo e derivados;  
• lixo das cidades;  
• poluição do ar, mineração. 
 

CONSEQUÊNCIA: redução da disponibilidade de água potável 
 

•DESMATAMENTOS / QUEIMADAS: 
• Destruição da mata original ( redução drástica da biodiversidade) 

e redução do porte da vegetação; 
• Agricultura e pecuária: grande redução na evapotranspiração; 
• Compactação / impermeabilização do solo; 

 
CONSEQUÊNCIA: contribuição imensa ao fenômeno de 
desertização 
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INTERFERÊNCIA ANTRÓPICA NO CICLO DA ÁGUA: 



A água é o recurso natural mais 
abundante do planeta. De maneira 
quase onipresente, ela está no dia a 
dia dos 7 bilhões de pessoas que 
habitam o planeta. Além de matar a 
sede, a água está nos alimentos, 
roupas, carros, revistas, indústrias, 
etc. Mas o recurso mais 
fundamental para a sobrevivência 
dos seres humanos enfrenta uma 
crise de abastecimento. Estima-se 
que cerca de 40% da população 
global vive atualmente sob estresse 
hídrico, em regiões onde a oferta 
anual é inferior a 1700m cúbicos de 
água por habitante, limite mínimo 
considerado seguro pela ONU 
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: ÁGUA “VIRTUAL” 



Principais poluentes da água 





CICLO DO CARBONO OU DO CO2 

ENTRADA DO CARBONO NOS SERES VIVOS: 
VEGETAIS / CIANOBACTÉRIAS / ALGAS 
 
-> FOTOSSÍNTESE; ASSIMILAÇÃO CLOROFILIANA; FIXAÇÃO, 
CAPTURA OU SEQUESTRO DO CARBONO 

6C O2 + 12NADPH2+ nATP             C6 H12 O6 +  6H2 O+nADP + nP 



CICLO DO CARBONO OU DO 
CO2 



ENTRADA DO CARBONO NOS ANIMAIS: 
 INGESTÃO DE PRODUTORES; 
 INGESTÃO DE OUTROS CONSUMIDORES; 
 ABSORÇÃO NOS CONSUMIDORES DA MATÉRIA ORGÂNICA 

DIGERIDA 

SAÍDA DO CARBONO DOS SERES VIVOS: 
 PRINCIPALMENTE PELA RESPIRAÇÃO CELULAR OU 

OXIDAÇÃO BIOLÓGICA DE COMPOSTOS ORGÂNICOS 
(CARBOIDRATOS, ÁCIDOS GRAXOS E AMINOÁCIDOS) 

 MORTE  E DECOMPOSIÇÃO (CH4 E CO2) 
 RESPIRAÇÃO ANAERÓBICA DAS BACTÉRIAS 



CICLO DO CARBONO E 
BIOCOMBUSTÍVEIS 









AÇÕES ANTRÓPICAS NO CICLO DO CARBONO: 
 COMBUSTÃO: 
• COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS OU NÃO; 
• DESMATAMENTO / QUEIMADAS 
• PECUÁRIA (BOVINOS E AVES, PRINCIPALMENTE) 
• “LIXÕES” 
• ESGOTOS; AMBOS PROMOVEM INTENSA DECOMPOSIÇÃO 

AÇÕES ANTRÓPICAS POSITIVAS: 
• REFLORESTAMENTO: ECOLÓGICO E DESTINADO 

PARA A INDÚSTRIA DE CELULOSE. 
• UTILIZAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 
• ETANOL, BIODIESEL, “HIDROGÊNIO”, “ELETRICIDADE 

EM VEÍCULOS” 
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CICLO DO NITROGÊNIO – N2 

IMPORTÂNCIA DO N2 PARA OS SERES VIVOS: 
 

- Produção de biomoléculas imprescindíveis ao metabolismo / 
manutenção da vida: 
 

- Aminoácidos / proteínas 
- Bases nitrogenadas dos ácidos nucléicos 
- Vitaminas  
- Excretas nitrogenadas  



PRINCIPAIS ETAPAS DO CICLO DO N2 

1 - FIXAÇÃO DO NITROGÊNIO:  
- Transformação de N2 atmosférico em NH3 

(amônia), sendo por isso também chamada de 
“amonificação”  

                 N2 + H2O  NH3 + O2 

 

- Cianobactérias e bactérias do gênero rhizobium 

2- NITROSAÇÃO 
Transformação de NH3 em NO2 

    NH3 + O2  NO2 

Bactérias do gênero nitrossomonas 
 

3 – NITRATAÇÃO 
Transformação de NO2 em NO3 

NO2 + O2  NO3 

Bactérias do gênero nitrobácter 



CICLO DO NITROGÊNIO 

 Quimiotróficas: podem ser quimio-
autotróficas ou quimio-heterotróficas: 
• Quimio-autotróficas, quimiossintetizantes 

ou autolitotróficas  usam CO2 como fonte 
de carbono e geram energia através da 
oxidação de compostos inorgânicos doadores 
de elétrons, como amônia (NH4), dióxido de 
nitrogênio ou nitrito (NO2) e ácido sulfídrico 
(H2S). Ex.: Bactérias nitrificantes e Archaea. 









Bactérias heterótrofas  

MODOS DE VIDA 

DECOMPOSITORAS 
(MAIORIA) 

MUTUALISTAS PARASITAS 

Degradam matéria 
orgânica morta 

Vivem no corpo de outros 
organismos numa associação 

de benefício mútuo 

Causam doenças em plantas, 
humanos e outros animais 

Decomposição e reciclagem  
da matéria orgânica nos diferentes 

ambientes 

Bactérias que vivem no 
intestino humano e produzem 

vitamina K 

Bactérias que vivem no estômago 
ou no intestino de mamíferos 

herbívoros digerindo a celulose 

Bactérias do gênero Rhizobium  
que vivem nas raízes de plantas  
leguminosas e fixam nitrogênio 



Respiração anaeróbia e a devolução 

do N2 para a atmosfera 

 Aceptor final de elétrons não é o oxigênio, sendo substituído 
por nitrato, sulfato ou carbonato.  

 Liberação de energia  maior que na fermentação e menor 
que na respiração aeróbia: 
 parte do ciclo de Krebs não é funcional em condições de 

anaerobiose; 

 menor número de moléculas transportadoras de elétrons presentes. 

 Eventualmente ocorre em organismos que realizam 
respiração aeróbia. 

 Ex.: bactérias desnitrificantes. 


