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DISCIPLINA: Biologia. 
 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS PARA BIOLOGIA 

4º Bimestre de 2020 – 2ª Série do Curso Normal  

 
 
META: 
 

Reconhecer a importância dos ciclos biogeoquímicos para a manutenção da vida, 

identificando alterações decorrentes de ações antrópicas e suas consequências e 

enumerar as relações interespécies e a interdependências entre os diferentes 

indivíduos e o meio. 

 

OBJETIVOS: 
 

 

Ao final destas Orientações de Estudos, você deverá ser capaz de: 

 Conhecer os ciclos biogeoquímicos; 

 Compreender como os ciclos biogeoquímicos são importantes para a 

manutenção da vida no planeta. 

 Entender como as ações do homem podem interferir nos ciclos e, 

consequentemente, na vida; 

 Conhecer as relações ecológicas entre os seres vivos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Elaboramos estas Orientações de Estudos para aprofundar a aula que você 

assistiu ou assistirá sobre os ciclos biogeoquímicos e sua importância para a 

manutenção da vida, além das relações ecológicas entre os seres vivos. 

Como você já estudou, os ciclos biogeoquímicos são importantes processos da 

natureza para reciclagem de matéria orgânica. Neste material, você aprenderá ainda 

mais sobre eles e sobre como as ações do homem podem alterá-los, prejudicando o 

desenvolvimento da vida na Terra. 

No entanto, para entendermos essa relação do homem com a natureza, também 

é importante que estudemos sobre as relações que os seres vivos dos mais diversos 

ambientes desenvolvem entre si. Por isso, nestas Orientações de Estudos, você 

também estudará sobre as relações ecológicas.  
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2. Aula 1 
 

 Como você estudou no 2° bimestre do 1° ano, os ciclos biogeoquímicos 

compreendem os movimentos dos elementos químicos entre os seres vivos e o 

ambiente. São importantes para a reciclagem da matéria. Nesta aula, veremos o ciclo 

de 4 elementos: água, oxigênio, carbono e nitrogênio. 

 
Ciclo da Água 

 
Fonte: https://static.escolakids.uol.com.br/2020/05/etapas-ciclo-da-agua.jpg  

 

A água, que flui a partir de nascentes, desce os rios, irrigando as regiões por 

onde ele passa. Parte dessa água evapora, outra infiltra na terra, formando os lençóis 

freáticos, e o restante, deságua nos oceanos. As águas dos oceanos também 

evaporarão. Parte dos organismos que absorvem água a perdem por transpiração. 

Quando alcançam a atmosfera, com menor temperatura, moléculas de água, 

provenientes da transpiração e da evaporação, condensam e formam as nuvens, que 

precipitam, em forma de água ou neve, levando água aos rios, ao solo e aos seres 

vivos, recomeçando o ciclo. 

 

 

 

 

 

Os ciclos Biogeoquímicos 

https://static.escolakids.uol.com.br/2020/05/etapas-ciclo-da-agua.jpg
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Ciclo do Gás Carbônico 

 
 Fonte: https://cutt.ly/glvy7gf  

 

O dióxido de carbono é fixado pelos fotossintetizantes e ficam disponíveis para 

os demais seres vivos. Além de fazer parte da composição da matéria orgânica dos 

organismos, inclusive os produtores, a o gás carbônico também é produto da 

respiração celular, sendo liberado novamente para a atmosfera. Quando organismos 

morrem, seus restos mortais sofrem decomposição no ambiente, e este processo de 

decomposição também pode liberar gás carbônico para a atmosfera. Ainda, depois de 

anos e anos, as moléculas orgânicas depositadas no solo a partir da morte dos 

organismos são convertidas em combustível fóssil, utilizado nos carros e na indústria. 

A queima destes combustíveis também libera gás carbônico para a atmosfera. Uma 

vez na atmosfera, o ciclo do carbono recomeça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/glvy7gf
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Ciclo do Oxigênio 

 
Fonte: https://cutt.ly/3lvuHC0  

 
 

O ciclo do oxigênio ocorre de uma maneira paralela ao do carbono, mas em 

sentidos opostos. Quando encontra-se na atmosfera, o oxigênio pode ser convertido 

em ozônio (O3), numa reação reversível. Além disso, o oxigênio é utilizado por todos 

os seres respiradores, no processo de quebra de molécula orgânica denominada 

respiração celular. Entretanto, além da respiração, os produtores também realizam 

fotossíntese, que libera oxigênio para atmosfera, recomeçando o ciclo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/3lvuHC0
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Ciclo do Nitrogênio 

 
Fonte: https://cutt.ly/ZlvohaE  

 

Quando encontra-se na atmosfera, o nitrogênio não é fixado pela maior parte 

dos seres vivos. Seu ciclo começa com a fixação, a partir de bactérias fixadoras no 

solo ou de micorrizas, nas raízes das leguminosas. Nas plantas, ele é incorporado e 

faz parte do corpo do vegetal, também seguindo adiante na cadeia alimentar. Quando 

os organismos morrem ou liberam excretas nitrogenadas, o nitrogênio volta ao solo. 

Assim como quando fixado por bactérias, o nitrogênio passa por um processo de 

amonização, sendo convertido em amônia, que depois é convertida em gás amoníaco. 

Bactérias nitrificantes presentes no solo continuam o processo. As nitrosomonas 

convertem amônia em nitrito e as bactérias do grupo nitrobacter convertem nitrito em 

nitrato. O nitrato é absorvido pelas plantas e incorporado em sua estrutura ou passa 

pelo processo de desnitrificação realizado por bactérias desnitrificantes e volta como 

nitrogênio para a atmosfera, recomeçando o ciclo. 

 

 

 

 

https://cutt.ly/ZlvohaE
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3. Aula 2 

 
 

Entender os ciclos biogeoquímicos nos permite compreender como a matéria 

faz seu curso nos ecossistemas. Por mais que saibamos que a molécula de 

carbono que está circulando em forma de gás carbônico pela atmosfera também 

pode se apresentar na forma de matéria orgânica, dificilmente pensamos naquela 

molécula de glicose, formada durante a fotossíntese, que aprendemos em séries 

ou bimestres anteriores. 

Observar os ciclos da matéria nos faz entender como a presença das mesmas 

é importante para a manutenção da vida no planeta, uma vez que em todas as 

etapas de um ciclo, elas são utilizadas ou convertidas, para posterior utilização. 

Quando o homem interfere num ecossistema, pode causar inúmeros prejuízos 

diretos à vida daquela região ou indiretos, como a alteração do ciclo de alguma 

matéria. Um exemplo claro é a poluição atmosférica por óxidos de enxofre e de 

nitrogênio, que se combinam com a água, gerando a chuva ácida. 

Quando ocorre o aumento na emissão de gás carbônico para a atmosfera, a 

captação pelos organismos fotossintetizantes não consegue dar conta de manter 

o equilíbrio na camada estufa. Isso faz com que ela fique cada vez mais espessa, 

aumentando a temperatura do planeta, conhecido como aquecimento global.  

A destruição da camada de ozônio, causada pela liberação de substâncias 

poluentes, fabricadas pelo homem, altera completamente o ciclo do oxigênio. O 

ozônio atmosférico sofre reações constantes com o oxigênio, fazendo parte do 

ciclo deste elemento. Uma vez combinado com outras substâncias, essa reação 

não acontece, prejudicando o ciclo. 

Isso sem contar no gasto excessivo de água, especialmente pelo agronegócio, 

que pode comprometer as quantidades disponíveis no meio ambiente. Sabemos 

que mais de 70% da superfície do planeta é formada por água, mas menos de 5% 

dela é potável, isto é, própria para o uso. Os outros 95% constituem os mares e 

oceanos. 

 

 

Ciclos Biogeoquímicos e a ação humana 
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4 -            Aula 3 

 

 
 São modos como seres vivos de uma comunidade relacionam-se entre si. 

Podem ocorrer entre a mesma espécie (relações intraespecíficas) ou entre espécies 

diferentes (interespecíficas). Ainda, podem ser classificadas em harmônicas, caso 

traga vantagem para ambos os envolvidos ou para uma, sem prejudicar a outra, ou 

desarmônicas, quando traz vantagem para um indivíduo, enquanto traz prejuízo ao 

outro). 

Relações Intraespecíficas 

- Harmônicas 

 Sociedade: indivíduos que cooperam entre si, por meio da divisão de trabalho. 

Ex.: formiga. 

 

 Colônia: associação anatômica entre indivíduos que podem desempenhar 

funções específicas. Ex.: caravelas. 

 

- Desarmônicas 

 Canibalismo: um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. 

 

 Competição intraespecífica: indivíduos competem por território, parceiros 

reprodutivos, alimento, vaga na universidade pública, etc. 

 

Relações Interespecíficas 

- Harmônicas 

 Mutualismo: indivíduos com associação obrigatória, que se beneficiam 

mutuamente. Ex.: líquens. 

 

 Protocooperação: ambas as espécies se beneficiam, mas a associação não é 

obrigatória. Ex.: crocodilo africano e pássaro palito. 

 

Relações Ecológicas  



13  

 Inquilinismo: uma espécie fornece proteção e moradia à outra, sem se 

prejudicar. Ex.: pepino-do-mar e peixe agulha. 

 

 Comensalismo: um organismo se alimenta dos restos da alimentação de outro. 

Ex.: peixe-piloto e tubarão. 

 

- Desarmônicas 

 Amensalismo: o nascimento ou o crescimento de uma espécie é prejudicado 

por substâncias tóxicas produzidas por outra. Ex.: Eucalipto; tênia. 

 

 Predatismo: captura, morte e alimentação de um ser vivo por outro. No caso de 

animais que se alimentam de vegetais, chamamos de herbivoria. 

    

 Parasitismo: um parasita rouba nutrientes do hospedeiro, sem 

necessariamente levá-lo à morte. Ex.: carrapato. 

 

 Competição interespecífica: disputa por recursos entre espécies diferentes com 

nichos semelhantes. Ex.: plantas que disputam solo e luz; animais que disputam o 

mesmo alimento. 

 

5. Aula 4 
 
 
 

 

 
Assista ao documentário O Desafio da Vida – Convivência e, em seu caderno, 

responda as seguintes questões: 
 
 
 
 
                   Link do site com o documentário: https://cutt.ly/SlKlXtb  

 

 
 

Momento Pipoca  

https://cutt.ly/SlKlXtb
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1) Como esse documentário se relaciona com os assuntos estudados nesta OE? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2) Qual parte dele mais te chamou atenção? Por quê? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3) Que tipo relações você conseguiu perceber? Entre quais seres vivos?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
     

6. Aula 5 

 

 
 
 
 
 
 

Atenção! 
  Para fixar os conteúdos estudados neste material, você agora fará 

algumas atividades sobre os assuntos.  

 

 

Atividade 1 – Mapa conceitual 

 Construa um mapa conceitual que relacione os conceitos estudados sobre as 

relações ecológicas. 

 Você pode utilizar o espaço na página seguinte. 

 

Atividades 
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Atividade 2  

Os ciclos biogeoquímicos representam o movimento de um ou mais elementos 

na natureza e estão intimamente ligados aos processos geológicos, hidrológicos e 

biológicos. Entre os ciclos a seguir, marque aquele que envolve a participação de 

bactérias do gênero Rhizobium e leguminosas. 

a) Ciclo do carbono. 

b) Ciclo do nitrogênio. 

c) Ciclo do enxofre. 

d) Ciclo do fósforo. 

e) Ciclo do cloro. 

 

Atividade 3  

Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas e um 

fungo. Ambas as espécies são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie 
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não é capaz de viver isoladamente naquele local. Nesse caso, há uma relação 

chamada de: 

a) Comensalismo. 

b) Inquilinismo. 

c) Mutualismo. 

d) Protocooperação. 

 

7. Considerações Finais 

 

 A videoaula referente a esse bimestre vai falar brevemente sobre os 

ciclos biogeoquímicos, com foco em como a interferência humana pode alterá-los, e 

sobre as relações ecológicas 

Não deixem de consultar! Grande abraço! 

 

8. Resumo 

 

Nestas Orientações de Estudos do 4° bimestre da 2ª série do Curso Normal, 

você foi convidado a aprender sobre os ciclos biogeoquímicos e como a ação 

humana pode interferir em cada um deles. Você também pôde compreender como 

se dão as relações entre os seres vivos, que chamamos de relações ecológicas.  
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Consulte também o livro didático adotado pela sua escola. 

  


