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CICLOSBIOGEOQUÍMICOS

Os ciclos biogeoquímicos podem ser considera-

dos os caminhos pelos quais os elementos e as subs-

tâncias químicas passam do mundo inorgânico ao

mundo orgânico, e vice-e-versa. Como todos os ele-

mentos e substâncias que formam os seres vivos são

re radas do ambiente, seja diretamente do ambiente

ou através de outros seres vivos, o estudo de seus

ciclos se torna de grande importância. Os principais

ciclos biogeoquímicos são o ciclo da água, o ciclo do

carbono e o ciclo do nitrogênio.

O Ciclo da água ou Ciclo Hidrológico

A água é uma substância essencial para a sobrevivên-

cia de todos os seres vivos. Ela é u lizada nos pro-

cessos bioquímicos que ocorrem no organismo de to-

dos os seres vivos. Basicamente a água possui um ci-

clo inorgânico e outro orgânico. No ciclo inorgânico

da água, a água dos mares, rios e lagos é transfor-

mada em vapor através do processo de evaporação

formando as nuvens. Essas nuvens ficam carregadas

de moléculas de água na forma gasosa e, ao a ngi-

rem altas al tudes atmosféricas onde a temperatura é

mais baixa, condensam e caem na forma líquida, pro-

cesso que chamamos de precipitação (a chuva) ou de

sublimação (neve). As águas das chuvas, então, po-

dem retornar aos rios, lagos e mares, chegar aos len-

çóis freá cos por infiltração ou se acumular na forma

de gelo em regiões frias e montanhosas. Já o ciclo bi-

ológico da água inicia-se com a re rada da água do

ambiente pelo ser vivo, sendo u lizada para os pro-

cessosmetabólicos e fisiológicos, e termina com a sua

devolução através da transpiração, respiração ou ex-

creção. O ciclo da água é essencial para a manuten-

ção da vida naTerra e afeta as condições climá cas do

planeta, os níveis dos reservatórios naturais de água e

o comportamento dos rios e, consequentemente, as

condições de crescimento de plantas e o desenvolvi-

mento da vida animal.

Ciclo da água.

O Ciclo do Carbono

O carbono é o elemento-chave da vida. Todos os

compostos orgânicos do planeta Terra são baseados

em carbono como, por exemplo, o DNA, os lipídeos,

as proteínas, as enzimas, álcoois, carboidratos, etc.

Todas as células vivas são compostas por essas e ou-

tras moléculas e substâncias. Entretanto, diferente-

mente do que acontece no ciclo da água, não con-

seguimos extrair o carbono diretamente da natureza

na sua forma inorgânica. Para obter carbono, os ani-

mais precisam se alimentar de fontes orgânicas, ou

seja, precisam comer plantas e/ou outros seres vivos,

o que não ocorre no caso das plantas e de alguns mi-

crorganismos.

Então, podemos dizer que o primeiro passo do ci-

clo é a absorção do carbono através das plantas no

processo bioquímico da fotossíntese. Nesse, o dió-

xido de carbono (CO2) da atmosfera é transformado

em glicose (C6H12O6) que é u lizado como fonte de

energia e que pode ser transformado em outras mo-

léculas orgânicas para dar origem aos tecidos vege-

tais. O segundo passo, seguindo a lógica da cadeia

alimentar, ocorre com o consumo das plantas pelos

seres herbívoros e dos herbívoros pelos carnívoros,

onde eles obtêm suas fontes de carbono que serão

u lizadas para formação de novos tecidos e energia.
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O retorno do carbono para a natureza ocorre através

da respiração dos seres vivos, na sua decomposição

ou na sua excreção.

Ciclo do Carbono.

Existem várias fontes de carbono inorgânico na

natureza que também fazem parte do ciclo como, por

exemplo, o gás metano (CH4) e o monóxido de car-

bono (CO), que pode ser metabolizado por microrga-

nismos que teriam um papel análogo ao das plantas.

Os seres humanos estão afetando o equilíbrio

do ciclo através da poluição causada pela queima de

combus veis fósseis. Os combus veis fósseis são

fontes de carbono em excesso e, com a queima, há

a geração de gás carbônico acima dos níveis supor-

tados na natureza. O CO2 formado é um dos gases

que causam o efeito estufa. O efeito estufa é um

processo necessário para a manutenção da tempe-

ratura do planeta, sem o qual os dias seriam extre-

mamente quentes e as noites extremamente frias;

contudo, o excesso de gases estufa, como o CO2,

exacerba a retenção de calor aumentando a tempe-

ratura média da terra, o que chamamos de aqueci-

mento global. Outro efeito do aquecimento global

é a acidificação dos oceanos. O CO2 pode ser ab-

sorvido pelos oceanos através da formação de ácido

carbônico. Como o ácido carbônico é um ácido deAr-

rhenius, em água ele se dissocia liberando um próton

(Hsup+)oquediminuiopHdosoceanos, formandoobicarbonatoquepodesesedimentarformandooscorais.

CO2 +H2O −→ H2CO3 −→ H+ +HCO3

É possível, então, compreender a importância dos

biocombus veis no equilíbrio do ciclo do carbono. O

biodiesel, por exemplo, é um combus vel feito a par-

r de extratos de plantas oleaginosas e que pode ser

queimado para gerar energia. O CO2 formado dessa

queima é o carbono que já estava presente nas plan-

tas e que já havia sido re rado da atmosfera por elas,

e não um excesso de carbono que é acrescentado à

atmosfera como a queima do diesel derivado do pe-

tróleo.

Ciclo do Nitrogênio

O nitrogênio é um elemento fundamental na produ-

ção de moléculas como os ácidos nucleicos (DNA e

RNA) através das bases nitrogenadas, e os aminoá-

cidos, unidades formadoras de proteínas e enzimas.

Contudo, ele não é absorvido diretamente por ani-

mais nem plantas. O nitrogênio precisa ser fixado

através da atuação de microrganismos fixadores de

nitrogênio que realizam por dois processos importan-

ssimos: a nitrificação e a amonificação.

A amonificação é a conversão do nitrogênio at-

mosférico emamônia (NH4sup+)poraodebactriasfixadorasdosolo.Essaamniaentoutilizadacomosubstratonoprocessodenitrificao.

A nitrificação transforma a amônia em nitrato

em duas etapas. Na primeira etapa, chamada

de nitrosação, a amônia é conver da em nitrito

(NO2sup−)enasegundaetapa, chamadadenitração, onitritoconvertidoemnitrato(NO3 sup−).Ambasasetapassorealizadasporbactriasnitrificantes.

Como as plantas não são capazes de absorver

o nitrogênio inorgânico, elas comumente estão em

simbiose com microrganismos nitrificantes em suas

raízes, pois elas absorvem e assimilam o nitrato

u lizando-o em seus processos metabólicos.

Em seguida, esse nitrogênio será passado pela ca-

deia alimentar de forma similar ao carbono. Por fim, o

nitrogênio retorna ao solo na forma de amônia atra-

vés de processos de decomposição (exercido por fun-

gos e bactérias aeróbicos e anaeróbicos), ácido úrico

(mamíferos e aves) e no mar ou na excreção na forma

de amônia (peixes). Já o retorno do nitrogênio para a

atmosfera é realizado por bactérias desnitrificantes,

que convertem o nitrato do solo em N2 gasoso.

Os seres humanos podem interferir neste ciclo

através da adubação química do solo. A indústria de

adubos químicos produz o nitrato emquan dades su-

periores ao que os microrganismos nitrificantes são

capazes de fixar. Esse excesso de nitrato pode ser le-

vado através da lixiviação até os leitos de água doce

(rios e lagos) e causar a eutrofização.
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Ciclo do Nitrogênio.

A eutrofização é o crescimento exacerbado de al-

gas que vivem nesses leitos d’água devido a disponi-

bilidade excessiva de nitrato. Esse crescimento traz

consequências graves das quais se destacam: a) asfi-

xia do leito d’agua, onde a disponibilidade de oxigênio

na água diminui devido a diminuição da área de absor-

ção de oxigênio da super cie da água e; b) morte da

fauna aquá ca.
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EXERCÍCIOS
CICLOSBIOGEOQUÍMICOS

1. (ENEM 2010) Os oceanos absorvem aproximada-

mente um terço das emissões de CO2 procedentes

de a vidades humanas, como a queima de com-

bus veis fósseis e as queimadas. O CO2 combina-

se com as águas dos oceanos, provocando uma al-

teração importante em suas propriedades. Pes-

quisas com vários organismos marinhos revelam

que essa alteração nos oceanos afeta uma série de

processos biológicos necessários para o desenvol-

vimento e a sobrevivência de várias espécies da

vida marinha.

A alteração a que se refere o texto diz respeito ao

aumento

a) da acidez das águas dos oceanos.

b) do estoque de pescado nos oceanos.

c) da temperatura média dos oceanos.

d) do nível das águas dos oceanos.

e) da salinização das águas dos oceanos.

2. (ENEM 2014)

Na técnica de plan o conhecida por hidroponia, os

vegetais são cul vados em uma solução de nutri-

entes no lugar do solo, rica em nitrato e ureia.

Nesse caso, ao fornecer esses nutrientes na forma

aproveitável pela planta, a técnica dispensa o tra-

balho das bactérias fixadoras do solo, que, na na-

tureza, par cipam do ciclo do(a)

a) água.

b) carbono.

c) nitrogênio.

d) oxigênio.

e) fósforo.

3. (ENEM 2016)

Os seres vivos mantêm constantes trocas de ma-

téria com o ambiente mediante processos conhe-

cidos como ciclos biogeoquímicos. O esquema re-

presenta um dos ciclos que ocorrem nos ecossis-

temas.

O esquema apresentado corresponde ao ciclo bi-

ogeoquímico do(a)

a) água.

b) fósforo.

c) enxofre.

d) carbono.

e) nitrogênio.

4. (ENEM 2009) O ciclo biogeoquímico do carbono

compreende diversos compar mentos, entre os

quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos

processos que permitem a transferência de com-

postos entre esses reservatórios. Os estoques de

carbono armazenados na forma de recursos não

renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados,

sendo de grande relevância que se perceba a im-

portância da subs tuição de combus veis fósseis

por combus veis de fontes renováveis. A u liza-

ção de combus veis fósseis interfere no ciclo do

carbono, pois provoca
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a) aumento da porcentagem de carbono con do

na Terra.

b) redução na taxa de fotossíntese dos vegetais

superiores.

c) aumento da produção de carboidratos de ori-

gem vegetal.

d) aumento na quan dade de carbono presente

na atmosfera.

e) redução da quan dade global de carbono ar-

mazenado nos oceanos.

5. (PUC-SP) Analise as equações I, II e III a seguir:

I. 6CO2 + 12H2O −→ C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

II. 2NH3 + 3O2 −→ 2HNO2 + 2H2O

III. C6H12O6 −→ 2C2H5OH + 2CO2

Assinale a alterna va incorreta referente às equa-

ções:

a) I representa, de forma simplificada, um pro-

cesso realizado por organismos clorofilados.

b) II é realizada por certos pos de bactérias e está

relacionada com a ciclagem de nitrogênio nos

ecossistemas.

c) II é realizada por animais em geral e não está

relacionada com a ciclagem de nitrogênio nos

ecossistemas.

d) III representa, de forma simplificada, um pro-

cesso anaeróbico realizado por certos pos de

fungos, conhecidos como leveduras.

e) I, II e III representam, de forma simplificada,

processos bioquímicos relacionados com a ci-

clagem de matéria nos ecossistemas.

6. (UFES/2008) Com relação à água, é CORRETO

afirmar:

a) A água é eliminada pelas plantas, à noite, por

transpiração, o que aumenta a temperatura in-

terna do indivíduo.

b) A água dos oceanos, rios e lagos evapora e, por

um processo de sublimação, volta à Terra para

recomeçar um novo ciclo.

c) A água ocupa a maior porção da super cie ter-

restre, porém a produ vidade primária líquida

do ambiente aquá co é insignificante, inferior

a 0,1.

d) A água, apesar de par cipar de diversos pro-

cessos vitais para os seres vivos, pode, quando

contaminada, se tornar um grande vetor de dis-

seminação de diversas doenças, como a febre

amarela.

e) A água é uma das matérias-primas fundamen-

tais da fotossíntese: seus átomos de hidrogênio

vão formar a matéria orgânica fabricada nesse

processo e seus átomos de oxigênio se unirão

para formar o gás oxigênio (O2).

7. (PASUSP/2009) Considere o esquema que repre-

senta parte do ciclo do carbono nos ecossistemas:

É correto afirmar que o processo

a) 1 é realizado por animais, tanto na presença,

quanto na ausência de luz.

b) 2 é realizado por animais e vegetais, apenas na

presença de luz.

c) 1 é realizado por animais e vegetais, apenas na

presença de luz.

d) 2 é realizado por animais e vegetais, tanto na

presença quanto na ausência de luz.

e) 1 é realizado por animais, apenas na presença

de luz.

8. (FGV/2009) Os organismos mantêm constante

troca de matéria com o ambiente. Os elementos

químicos são re rados do ambiente pelos organis-

mos, u lizados e novamente devolvidos ao meio,

definindo os chamados ciclos biogeoquímicos. A

figura representa um desses ciclos.
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É correto dizer que a figura representa o ciclo:

a) do fósforo, e as setas A e B representam, res-

pec vamente, o trifosfato de adenosina (ATP)

e o difosfato de adenosina (ADP).

b) do oxigênio, e as setas A e B representam, res-

pec vamente, a fotossíntese e a respiração.

c) da água, e as setas A e B representam, respec-

vamente, a precipitação e a vapotranspiração.

d) do nitrogênio, e as setasAeB representam, res-

pec vamente, a biofixação e a desnitrificação.

e) do carbono, e as setas A e B representam, res-

pec vamente, a fotossíntese e a respiração.

9. (UFV/2009) O esquema refere-se a parte do ciclo

biogeoquímico do nitrogênio. Os números (I a IV)

correspondem às etapas que estão envolvidas na

dinâmica desse ciclo.

Assinale a alterna va que contém duas correspon-

dências INCORRETAS:

a) Fixação (I) e nitrosação (II).

b) Desnitrificação (II) e fixação (IV).

c) Nitrosação (II) e nitração (III).

d) Desnitrificação (IV) e nitração (III).

10. (UDESC/2009) Com relação aos ciclos biogeoquí-

micos, analise as seguintes afirma vas:

I. No ciclo do carbono: as cadeias de carbono

formam as moléculas orgânicas através dos

seres autotróficos por meio da fotossíntese,

na qual o gás carbônico é absorvido, fixado e

transformado em matéria orgânica pelos pro-

dutores. O carbonovolta ao ambiente através

do gás carbônico por meio da respiração.

II. No ciclo do oxigênio: o gás oxigênio é pro-

duzido durante a construção de moléculas or-

gânicas pela respiração e consumido quando

essas moléculas são oxidadas na fotossíntese.

III. No ciclo da água: a energia solar possui um

papel importante, pois ela permite que a água

em estado líquido sofra evaporação. O va-

por de água, nas camadas mais altas e frias,

condensa-se e forma nuvens que, posterior-

mente, precipitam-se na forma de chuva, e a

água dessa chuva retorna ao solo formando

rios, lagos, oceanos ou ainda se infiltrando no

solo e formando os lençóis freá cos.

IV. No ciclo do nitrogênio: uma das etapas é

a de fixação do nitrogênio, na qual algumas

bactérias u lizam o nitrogênio atmosférico e

fazem-no reagir com oxigênio para produzir

nitrito, que será transformado em amônia no

processo de nitrificação.

Assinale a alterna va correta:

(a) Somente as afirma vas II e IV são verdadeiras.

(b) Somente as afirma vas I e II são verdadeiras.

(c) Somente as afirma vas I, III e IV são verdadei-

ras.

(d) Somente as afirma vas II, III e IV são verdadei-

ras.

(e) Somente as afirma vas I e III são verdadeiras.
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Gabarito: 1-A, 2-C, 3-D, 4-D, 5-C, 6-D, 7-B, 8-E, 9-B, 10-E
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