
“ENERGY, a “ENERGY, a term term of of Greek originGreek origin, , signifying signifying 
the powerthe power, , virtuevirtue, , or efficacy or efficacy of a of a thingthing. It is . It is 
also used figurativelyalso used figuratively, to denote , to denote emphasis emphasis of of 
speech.”speech.”

Encyclopaedia BritannicaEncyclopaedia Britannica, 1842, 1842

...já são seis páginas (!?) recheadas de ...já são seis páginas (!?) recheadas de 
equações e termos técnicos...equações e termos técnicos...

Encyclopaedia BritannicaEncyclopaedia Britannica, 1899, 1899



O  importante é perceber que há diferentes O  importante é perceber que há diferentes 
formas de energia...formas de energia...

...que passam de uma forma a outra...que passam de uma forma a outra

térmicatérmica

mecânicamecânica
elétricaelétrica

químicaquímica
nuclearnuclear

radianteradiante

etc...etc...



< 1 %< 1 %

< 1 %< 1 %

~ 30 %~ 30 %

~ 45 %~ 45 %

~ 23 %~ 23 %

< 1 %< 1 %





“Ordenando os átomos”“Ordenando os átomos”

Sistema 
periódico 
dos 
elementos, 
primeira
tabela

1869

Dmitri Ivanovich
Mendeleev

1834-1907



Tabela PeriódicaTabela Periódica

( elementos de importância nos oceanos )



Tabela PeriódicaTabela Periódica

( elementos de importância na atmosfera )



Tabela PeriódicaTabela Periódica

( elementos de importância biológica )



Tabela PeriódicaTabela Periódica

( elementos de importância na litosfera e nos minerais )



Distribuição dos elementosDistribuição dos elementos

( na crosta terrestre até 16 km de profundidade )

49,13%

1,00%

7,45%

4,20%

3,25%

2,40%

2,35%

2,35%

26,00%

1,87%
O
H
Al
Fe
Ca
Na
Mg
K
Si
Ti - C - Cl - outros

aqui está o C !!!

Ni – 0,02 %
Co – 0,001 %
Mo < 0,001 %
Pt – 0,000012 %



CarbonoCarbono

~1 % da crosta terrestre...~1 % da crosta terrestre...

Diamante - Grafite( milhões de toneladas )

....mas sem isso não haveria vida tal como a conhecemos !....mas sem isso não haveria vida tal como a conhecemos !



CarbonoCarbono

0,032 % da litosfera...0,032 % da litosfera...

( bilhões de toneladas métricas )

....mas sem isso não haveria vida tal como a conhecemos !....mas sem isso não haveria vida tal como a conhecemos !



FotossínteseFotossíntese



Resumo da história...Resumo da história...



Conclusão...Conclusão...

Anidrido carbônico + água + luzAnidrido carbônico + água + luz

Matéria orgânica + oxigênio  Matéria orgânica + oxigênio  



Balanços de massa e energia na Balanços de massa e energia na fotossíntesefotossíntese

264 g 108 g 673 cal

6 CO  + 6 H O + luz 6 CO  + 6 H O + luz --> C H  O  + 6 O> C H  O  + 6 O22 22 66 1212 66 22

180 g 192 g



H  OH  O
22

HH

OO22

22COCO

C, O, HC, O, H



Qual é o Qual é o 
balanço balanço 
dos dos 
processos processos 
??

•• a a fotossíntese fotossíntese só acontece com a luzsó acontece com a luz

•• a respiração acontece o tempo todoa respiração acontece o tempo todo

•• a a fotossíntesefotossíntese é aproximadamente 30 vezes mais rápida é aproximadamente 30 vezes mais rápida 
que a respiraçãoque a respiração



Fotossíntese Fotossíntese e respiraçãoe respiração

FotossínteseFotossíntese::

•• só nas células de só nas células de 
plantas verdes com plantas verdes com 
clorofilaclorofila

•• matérias primas: água e matérias primas: água e 
anidrido carbônicoanidrido carbônico

•• só em presença da luzsó em presença da luz

•• a energia é armazenada a energia é armazenada 
no processono processo

•• aumento de pesoaumento de peso

•• produtos: oxigênio e produtos: oxigênio e 
substâncias orgânicassubstâncias orgânicas

RespiraçãoRespiração::

•• em todas as célulasem todas as células

•• matérias primas: matérias primas: 
oxigênio e substâncias oxigênio e substâncias 
orgânicasorgânicas

•• acontece o tempo todoacontece o tempo todo

•• a energia é liberada no a energia é liberada no 
processoprocesso

•• diminuição de pesodiminuição de peso

•• produtos: anidrido produtos: anidrido 
carbônico e águacarbônico e água



Ciclo do carbonoCiclo do carbono





Ciclo do carbonoCiclo do carbono





•• os oceanos são os oceanos são 
sumidourossumidouros

•• a emissão da a emissão da 
queima está queima está 
aumentandoaumentando

•• a quantidade total a quantidade total 
de C se mantém de C se mantém 
constanteconstante

Gt C Ciclo do carbonoCiclo do carbono



Ciclo do nitrogênioCiclo do nitrogênio

1-Nitrogênio atmosférico, 2-Entrada na cadeia alimentar, 3-Decomposição
das materias animais, 4-Devolução à atmosfera por denitrificação, 5-Ingresso
no méio aquático por lixiviação, 6-Humus, 7-Nitrificação, 8-Fixação do 
nitrogênio en las raíces por las bacterias simbióticas, 9-Absorción del 
nitrógeno producido por la actividad eléctrica de la atmósfera, 10-
Descomposición de las materias vegetales (amonificación).



Ciclo do nitrogênioCiclo do nitrogênio



Ciclo do enxofreCiclo do enxofre



Ciclo do fósforoCiclo do fósforo
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