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Ciclo do nitrogênio

▪ O nitrogênio é um elemento 

químico essencial para os seres 

vivos;

▪ Está presente em proteínas e 

ácidos nucleicos (DNA);

▪ Além de estar presente na 

atmosfera, constituindo 79% 

dela (gás nitrogênio)! 

▪ Mas, o nitrogênio gasoso não é 

diretamente aproveitado pela 

maioria dos seres vivos.
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Iniciando o ciclo do nitrogênio...
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▪ Algumas bactérias (presentes no solo, 

por exemplo, chamadas fixadoras) 

conseguem incorporar o nitrogênio do 

ar na forma de amônia (NH3) – reação 

entre hidrogênio e nitrogênio;

▪ Esse processo é conhecido como 

fixação de nitrogênio;

▪ Ao morrerem, elas liberam a amônia 

de suas células.
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▪ Bactérias do gênero Nitrosomonas 

metabolizam essa amônia, usam a 

energia obtida para poder sobreviver  

e liberam compostos nitrogenados

no solo, chamados nitritos (NO2 
-);

▪ Esse processo é chamado de 

Amonificação.



z

▪ Esse nitrito é aproveitado por 

outro grupo de bactérias, do 

gênero Nitrobacter;

▪ Essas bactérias geram outro tipo 

de compostos nitrogenados a 

partir dos nitritos : os nitratos

(NO3
-), que é liberado no solo:

▪ Esse processo é chamado de 

nitrificação.
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▪ Os nitratos são a maior fonte de 

nitrogênio das plantas: elas formam 

moléculas orgânicas com esse 

nitrogênio;

▪ As plantas servem de alimento para 

os herbívoros, e dessa forma o 

nitrogênio entra nas teias 

alimentares.
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▪ Assim, os animais usam o nitrogênio para 

produzir aminoácidos, que formam as 

proteínas;

▪ As proteínas tem muitas funções: são 

enzimas digestivas, hormônios que regulam 

o corpo etc.

▪ A produção de aminoácidos pelos animais 

produz amônia, que é tóxica em altas 

quantidades. Portanto, ela é eliminada sob 

a forma de ácido úrico ou ureia através da 

urina.

Estrutura da proteína



z

▪ Existe outro grupo de bactérias, 

ainda, que faz todo o processo 

inverso, conhecido como 

desnitrificação;

▪ Elas degradam os nitratos do 

solo e liberam o gás nitrogênio 

para a atmosfera, fechando o 

ciclo. 
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Resumindo: 
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Adubação verde

▪ O nitrogênio é essencial para o crescimento das 

plantas e é responsável pela formação de 

clorofila e produção de células e tecidos;

▪ As plantas que apresentam deficiência em 

nitrogênio possuem crescimento lento e 

coloração amarelada, por falta de clorofila;

▪ Para aumentar os níveis de nitrogênio, é 

realizada a adubação verde, prática de plantio 

de leguminosas (soja, feijão etc.);

▪ Nesse processo, algumas bactérias se associam 

às raízes e fixam o nitrogênio gasoso presente 

no ar.
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Agora, respondam às questões –
p. 154 a 156.

Algumas questões já havíamos 
respondido e corrigido, lembram-

se? 
Para essa atividade, poderão 

consultar o caderno, a apostila (p. 
148 a 151) e os slides que 

acabamos de estudar.
Qualquer dúvida, estarei à 

disposição!
Um abraço e até a próxima aula! 
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