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CIRCULACIÓ DE MATÈRIA I ENERGIA EN LA BIOSFERA

Olga Aracil
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1.INTRODUCCIÓ:
‣ BIOSFERA: És el conjunt format per tots els ésser vius que habiten la Terra. Des del punt de vista
termodinàmic és un sistema obert ja que hi han entrades i sortides de matèria i energia. L’energia entra en
forma de llum solar i es dissipa en forma de calor. La matèria que ix del sistema interacciona amb els altres
sistemes terrestres (atmosfera, hidrosfera i geosfera) donant lloc als cicles biogeoquímics.
‣ ECOSISTEMA: És un sistema natural integrat per un conjunt d’organismes vius (biocenosi) i el medi físic
on aquestos es relacionen (biòtop) :
- Biocenosi o comunitat: Formada pels organismes
vius de l’ecosistema: Vegetals, animals i
microorganismes.
- Biòtop: És el medi físic on es desenvolupen i
relacionen els organismes. Els principals factors
abiòtics d’un ecosistema són: Sòl, aigua, humitat,
temperatura, nutrients, pH i oxígen.
ECOSISTEMA = BIOCENOSI + BIÒTOP
Els biomes són els diferents ecosistemes que hi
ha a la Terra. Els principals biomes són: la tundra,
la taigà, la selva tropical, el bosc temperat, el
d e s e r t i l e s p r a d e r i e s . ( Ve u r e m a t e r i a l
complementari).
‣ ECOSFERA: Conjunt de tots els ecosistemes del
planeta. És un sistema tancat des del punt de vista
termodinàmic ja que sols té entrades d’energia no
de matèria.

Model del sistema Ecosfera

2.RELACIONS TRÒFIQUES:
Les relacions tròfiques representen el mecanisme de
transferència d’energia d’uns organismes a altres en forma
d’aliment. Es simbolitzen mitjançant cadenes tròfiques ,
xarxes tròfiques o piràmides tròfiques .
- Cadena tròfica: Sistema de representació de les relacions
tròfiques mitjançant fletxes que uneixen els diferents nivells
tròfics.
- Xarxa tròfica: Sistema de representació de relacions
tròfiques en les que existeixen ramificacions de la cadena.
Com exemple tenim els omnívors que s'alimenten de més
d’un nivell tròfic (com és el cas d’algunes aus que mengen
cereals i insectes)
- Piràmide tròfica : Veure punt 5.

Cadena tròfica

a. PRODUCTORS: Formen el primer nivell tròfic i són els
organismes autòtrofs, capaços de sintetitzar matèria
orgànica. Hi trobem els organismes fotosintètics i els
quimiosintètics:
• Organismes fotosintètics: Sintetitzen matèria
orgànica a a partir de la llum. Són les plantes
superiors (ecosistemes terrestres), algues
pluricel·lulars i el fitoplàncton: cianobacteris i
algues microscòpiques (viuen flotant a les zones
il·luminades dels ecosistemes marins)
• Organismes quimiosintètics: Són bacteris autòtrofs
Xarxa tròfica
que sintetitzen matèria orgànica a partir de
l’energia obtinguda de determinades reaccions
químiques com els bacteris nitrificants i els sulfobacteris.
Una part de la matèria orgànica sintetitzada per aquestos organismes s’utilitza en el procés de respiració per a
obtenir energia per als seu metabolisme la qual, finalment, es transforma en calor. La resta de la matèria
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orgànica s’emmagatzema constituint els teixits vegetals i
l’energia que conté pot passar com a aliment al nivell tròfic
superior, els consumidors.
b. CONSUMIDORS: Són organismes heteròtrofs que
utilitzen la matèria orgànica d’altres organismes com a
aliment per a obtenir energia mitjançant la respiració.
Trobem els:
• Herbívors o consumidors primaris: S’alimenten
dels productors i formen el segon nivell tròfic
(cavall,vaca, eruga)
• Carnívors o consumidors secundaris: S’alimenten
dels herbívors formant el tercer nivell (lleó, puma)
• Super carnívors: S’alimenten de carnívors formant
el quart nivell (tauró, àguila)
A més podem trobar els:
• Omnívors: S’alimenten de més d’un nivell tròfic Representació del sistema Arbre amb un model caixa negra
(éssers humans, porcs, óssos, piranyes)
• Carronyaires o necròfags: S’alimenten de cadàvers
(voltors, xacals, hienes)
• Detritívors (sapròfits): S’alimenten de detritus, com ara restes de fulles, excrements, restes
d’animals (cuc de terra, cranc)
c. DESCOMPONEDORS: Són un tipus especial de detritívors capaços de transformar la matèria orgànica
en les sals minerals que la constituïen, tancant el cicle de la matèria. Són els bacteris i alguns fongs que
realitzen la seua funció per via aeròbia (amb O2) o anaeròbia (en absència d’O2)
3.CICLE DE MATÈRIA I FLUX D’ENERGIA:
‣ RECICLATGE DE LA MATÈRIA: La matèria orgànica és biodegradable. Pot ser degradada (tant en el medi
terrestre com en l’aquàtic) pels organismes descomponedors, transformant-la en sals minerals que són
utilitzades de nou pels organismes productors en un cicle quasi tancat*. Així la matèria es recicla i no es
perd.
EL CICLE DE LA MATÈRIA TENDEIX A SER TANCAT

*(Parlem d’un cicle quasi tancat ja que una part dels nutrients poden escapar
de la biosfera cap a l’atmosfera per gasificació o cap a la hidrosfera per lixiviat.
També poden passar a la geosfera en ser soterrats en condicions anaeròbies
durant milions d’anys transformant-se en combustibles fòssils

‣ FLUX D’ENERGIA: L’energia solar que entra en la cadena tròfica es transforma en energia química
(aliments) i surt en forma de calor (cicle obert), seguint la regla del 10%.

EL CICLE DE L’ENERGIA ÉS OBERT
Regla del 10%.L’energia que passa d’un nivell a un
altre és aproximadament el 10% de la que té
acumulada. Com a resultat de l’eixida del cicle,
d’energia en forma de calor , el nombre de nivells de
la cadena tròfica no pot ser massa gran (generalment
5 com a màxim)

‣ PARÀMETRES TRÒFICS: Són magnituds emprades per a avaluar la rendibilitat de cada nivell tròfic així
com de l'ecosistema complet:
• Biomassa(B): És la quantitat de matèria orgànica (M.O.) viva o morta de qualsevol ecosistema o nivell
tròfic. Es mesura en unitats de massa per àrea o volum: g C/m2, grams de Carboni per metre quadrat.
Com que la biomassa és un magatzem d’energia química continguda en els enllaços químics dels
compostos orgànics , també pot expressar-se en quilocalories, kcal/m2 (1 g de M.O. ≈ 4 kcal). Un
ecosistema com un bosc posseïx una elevada biomassa vegetal, una praderia té una biomassa molt més
xicoteta.
• Producció (P): És la quantitat d’energia fixada pels organismes per unitat de temps. Sol expressar-se
en unitats de massa per àrea i temps, g C/m2·dia o unitats d’energia per àrea i temps, kcal/ha·any.
Els productors capten l’energia de la llum solar. Els consumidors capten l’energia en forma d’aliment.
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Com que una part de l’energia fixada s’utilitza en els processos metabòlics de l’organisme (principalment la
respiració) hem de distingir la producció bruta de la producció neta:
- Producció bruta (Pb): En els organismes productors s’anomena Producció primària bruta i representa el
total de matèria fotosintetitzada per unitat de temps. En el cas dels organismes consumidors
s’anomena Producció secundària bruta i és la part de l’aliment assimilat.
- Producció neta (Pn): És la quantitat d'energia emmagatzemada en cada nivell tròfic per unitat de
temps, potencialment disponible per a ser transferida als següents nivells. Representa l’increment de la
biomassa i es calcula a partir de l’energia que entra (producció bruta) menys l’energia consumida en el
procés respiratori (R).
Producció neta (Pn)= Producció bruta (Pb) - Respiració (R)
Així un consumidor, com un ovella, ingressa energia en forma d’aliment (herbes, cereals). La quantitat d’aliment assimilat seria la producció
bruta. Una gran part de l’energia assimilada s’utilitza en la respiració, excreció i altres processos fisiològics. La resta queda emmagatzemada
en els seus teixits (l’ovella creix) i està disponible per a ser transferida a un nivell superior (una rabosa que s’alimenta de l’ovella). Com que
l’energia disponible per a ser transferida al següent nivell és cada vegada menor, el nombre de nivells tròfics no pot anar més enllà de 5 i,
generalment, els animals situats en escalons superiors s’alimenten de més d’un nivell.

• Productivitat o taxa de renovació: És el
quocient entre la producció neta i la biomassa.
Les seues unitats són dia-1 o any-1. Serveix
per a valorar la velocitat a la qual es renova la
biomassa. És major en organismes més joves,
els quals inverteixen l’energia en el
creixement. La productivitat és pràcticament
zero en organismes o ecosistemes molt
madurs (per exemple un bosc tropical), on
tota l’energia s’invertix en el manteniment del
sistema i no hi ha un augment net de la
biomassa.

PARÀMETRES TRÒFICS

Praderia

Bosc tropical

Producció bruta

3 g de C /m2 ·dia

4 g de C /m2 ·dia

2

Respiració

1 g de C /m ·dia

3,5 g de C /m2 ·dia

Biomassa

1 kg de C/ m2

15 kg de C/ m2

Producció neta

2 g de C/ m2·dia

0,5 g de C/ m2·dia

Productivitat

0,73 any

Temps de renovació

-1

1,4 anys = 500 dies

0,012 any

-1

82 anys

Paràmetres tròfics típics dʼun ecosistema poc madur (praderia) i un
ecosistema climàcic (bosc tropical)

Productivitat= Pn / B
• Temps de renovació:Període que tarda en renovar-se un nivell tròfic o ecosistema. Unitats dia o any
t= B/ Pn = productivitat

-1

• Eficiència: Representa el rendiment d’un nivell tròfic i es calcula dividint: sortides/ entrades:
Eficiència productors = Energia assimilada (fotosíntesi) / Energia solar incident
Eficiència consumidors = Producció neta / Aliment total ingerit

4. EL PROBLEMA AMBIENTAL DE LA BIOACUMULACIÓ:
La bioacumulació és el procés d'acumulació
de substàncies tòxiques (metalls pesats o
compostos orgànics sintètics) en
organismes vius en concentracions cada
vegada majors i superiors a les registrades
en el medi ambient. Les substàncies
bioacumulables són aquelles com
l'insecticida DDT, el mercuri o compostos
organofosforats, que una vegada ingerides
no poden ser descompostes ni excretades
per l’organisme. En passar a nivell
superiors de la cadena tròfica, la
concentració d’aquestes substàncies
s'incrementa, provocant danys greus a les
espècies i inclús la mort.
Increment progressiu de la concentració de DDT en la cadena tròfica
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5. LES PIRÀMIDES ECOLÒGIQUES:
Són un sistema de representació de les cadenes tròfiques en els que cada nivell es simbolitza amb una barra
d’altura constant i amplària proporcional al paràmetre mesurat: energia acumulada, biomassa o nombre
d’individus. En el cas de piràmides d’energia, com que segueixen la regla del 10 % tenen forma de vertadera
piràmide. Les piràmides de biomassa també solen tenir forma de piràmide, però, en alguns casos com el cas
dels ecosistemes marins apareixen invertides. Això és possible gràcies a que la taxa de renovació del
fitoplàncton és molt alta i permet el manteniment del nivell posterior. A les piràmides de nombres
d’individus, com que no tenen en compte la grandària de l’individu (compta igual una vaca que una formiga) ,
poden aparèixer inversions (és el cas de plagues, paràsits o insectes)

Piràmide dʼenergia (regla del 10%)
Unitats kj, kj/m2, cal/m2

Piràmide de biomassa
Unitats kg o kg/m2

Piràmide de biomassa
invertida típica dʼun ecosistema marí

Piràmide dʼindividus

6.FACTORS LIMITANTS DE LA PRODUCCIÓ PRIMÀRIA:
La producció primària és l’energia fixada pels organismes productors, és a més, la base de totes les piràmides
tròfiques. En la actualitat s’inverteixen molts esforços en investigació per a aconseguir una major productivitat
agrària i això suposa controlar els factors que la redueixen o limiten.
Llei de mínim (Liebig): El creixement d’una espècie vegetal es veu limitat per un únic element que es troba
en quantitat inferior a la mínima necessària i que actua com a factor limitant.
Factor limitant: És aquell element necessari per al creixement d’una espècie vegetal: temperatura, humitat ,
nutrients i llum, que es troba en quantitat inferior a la mínima necessària
a.LA TEMPERATURA: La eficiència fotosintètica
s’incrementa en augmentar la temperatura, però si
aquesta augmenta molt, la producció primària decreix
bruscament ja que es desnaturalitzen els enzims
fotosintètics ( el més abundant RuBisCo)
b.LA HUMITAT: La presència d’aigua és fonamental per
a l’activitat fotosintètica. Quan les plantes realitzen la
fotosíntesis han d’obrir els estomes per a captar el CO2
i això provoca la pèrdua d’aigua. Els estomes es
mantenen oberts si l’aigua perduda és restituïda per
les arrels, en cas contrari es tanquen i baixa l’activitat
fotosintètica. Aquesta baixa activitat es deu a que
l’enzim RuBisCo té una doble funció: quan la
concentració de CO2 i O2 és la normal de l’atmosfera,
s’activa la fotosíntesi. Quan la concentració de O2
augmenta
i/o la de
CO2 baixa (degut a que els
estomes estan tancats), s’activa la fotorespiració (un
procés semblant al de la respiració, però que té lloc en
presència de llum i que disminueix la producció de
matèria orgànica).

Variació de la producció primària amb la temperatura

Variació de la producció primària amb la humitat
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Per aquest motiu, la producció primària més baixa es dóna als deserts, que presenten temperatures molt
altes i baixes precipitacions. A la tundra, malgrat que la humitat és elevada, les baixes temperatures
actuen com a factor limitant. La productivitat més alta dels ecosistemes terrestres es dóna a les selves
tropicals, amb temperatures càlides i abundant humitat.
Les plantes presenten adaptacions que les fan més o menys eficients en l’ús de l’aigua. Així, les
plantes C3 (blat, creïlla, soja, arròs, tomaca, fesols...) perden una gran quantitat d’aigua pels estomes
(evapotranspiració) per això suporten bé la humitat, però en condicions de sequera, baixa molt la seua
productivitat. Les plantes C4 (dacsa, canya de sucre, mill...) compten amb un mecanisme de bombament
del CO2 que permet una elevada activitat fotosintètica, inclús en condicions de sequera.
Les plantes CAM (un tipus de C4 que viuen als deserts , com els cactus) presenten una adaptació que
consisteix en fixar el CO2 durant la nit i tancar els estomes pel dia (per evitar pèrdues d’aigua). La
fotosíntesis la realitzen a partir del CO2 acumulat per la nit. En conclusió, la productivitat màxima de les
plantes C3 és de 10-30 ton/ha·any, mentre que les C4 és de 60-80 ton/ha·any. Les CAM tenen una
productivitat molt baixa, inferior a 10 ton/ha·any.
c.NUTRIENTS: Els nutrients fonamentals per a la fotosíntesi
són: el C, O i el H, que la planta obté fàcilment de l’aire i de
l’aigua. Així l’increment del CO 2 millora l’eficiència
fotosintètica però s’arriba a una saturació en cas que falten
altres nutrients com el fòsfor i potasi. El reciclatge de
nutrients es realitza mitjançant el cicle de la matèria: Els
organismes productors generen matèria orgànica que els
descomponedors transformen de nou en nutrients
necessaris per als productors, tancant el cicle de la matèria.
- Ecosistemes terrestres: La distància entre el punt de
producció de matèria orgànica i els descomponedors és
curta: distància copa d’un arbre- terra (<20 m) o
distància herba- terra (<0,5 m).
- Ecosistemes marins: la distància augmenta
considerablement, dificultant-se el reciclatge dels
nutrients. Així la producció té lloc en els primers 200 m de
profunditat on arriba la llum necessària per a la
fotosíntesi, mentre que la degradació es realitza en el
fons, on es troben els descomponedors. Els nutrients
regenerats no poden tornar a la superfície si no hi ha una
aportació d’energia externa: corrents oceànics, que
provoquen afloraments de nutrients o onades a les
plataformes costaneres que agiten el fons del mar
d.LA LLUM: La llum no sol ser un factor limitant de la
producció primària exceptuant en els medis aquàtics on la
lluminositat decreix amb la profunditat. En els oceans
tropicals d’aigua clara pot haver fotosíntesi fins els 200 m.
En un pantà
d’aigua tèrbola pot ser que sols hi haja
fotosíntesi en el primer mig metre de profunditat. En
general en incrementar-se la llum, augmenta la producció
primària fins arribar a un màxim. Això és degut a que el
centre de reacció de les unitats fotosintètiques se satura.

Reciclatge de la matèria en un ecosistema terrestre i en
un ecosistema marí

6.CICLES BIOGEOQUÍMICS:
Els cicles biogeoquímics són els camins fets per la matèria quan passa pels diferents subsistemes del sistema
terrestre:
biosfera ←→	 atmosfera	 ←→	 hidrosfera	 ←→	 geosfera
Els principals cicles biogeoquímics són el de l’oxigen, el carboni, nitrogen fòsfor i sofre, els quals constitueixen
un grup d’elements fonamentals per als organismes productors. Com qualsevol cicle natural, els cicles
biogeoquímics tendeixen a ser tancats i es troben en equilibri: la matèria es recicla i no es produeixen deixalles.
De vegades un element queda retingut en un mitjà durant llargs períodes de temps, quedant inaccessible per a
la biosfera, constituint un embornal de l’esmentat element.
En els cicles dels elements gasosos com el carboni (CO2), nitrogen (N2) i oxigen (O2) el magatzem més
important d’aquestos és l’atmosfera. En aquest cas la circulació entre biosfera- atmosfera- hidrosfera sol ser
prou ràpida de forma que la matèria es recicla fàcilment
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‣ CICLE DE L’OXIGEN (O2): L’oxigen
apareix en la Terra com a conseqüència
de l’activitat fotosintètica, principalment
als oceans. En un principi l’oxigen
romandria dissolt el l’aigua i començaria
a oxidar els metalls presents. Una
vegada oxidats, l’oxigen iniciaria la seua
acumulació en l’atmosfera fins arribar a
la concentració actual del 21%. En
l’estratosfera l’oxigen es troba en
equilibri amb l’ozó en una sèrie de
reaccions que absorbeixen la llum
ultraviolada impedint que arribe a la
superfície terrestre. L’intercanvi actiu
d’oxigen es produeix entre l’atmosfera i
la biosfera mitjançant els processos de
fotosíntesis i respiració.
‣ CICLE DEL CARBONI (C): Aquest cicle és fonamental en la regulació del clima terrestre ja que els gasos
CO2 i CH4 intervenen en l’efecte hivernacle. El carboni passa pels subsistemes en formes químiques
diferents (diòxid de carboni, metà, carbonat càlcic, matèria orgànica, etc). Els jaciments de combustibles
fòssils i roques carbonatades constitueixen embornals de carboni.

‣ CICLE DEL FÒSFOR (P): El fòsfor és un element constituent de biomolècules fonamentals com les de
l’ADN. Podem trobar aquest element circulant entre la biosfera, hidrosfera i geosfera (no el trobem a
l’atmosfera). Els embornals de fòsfor són
els sediments
oceànics i dels llacs, així com les roques
fosfatades. Es considera un recurs no renovable, ja que el seu procés d’alliberament és molt lent , a més, és
el principal factor limitant de la nutrició vegetal.
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e. CICLE DEL NITROGEN: El nitrogen és un element bàsic de les proteïnes i altres biomolècules. La major
reserva de nitrogen la trobem a l'atmosfera, però la seua forma química majoritària, el N2 és inert, això
significa que és inaccessible per a la majoria dels éssers vius. El nitrogen també és un factor limitant de
la producció primària (desprès del fòsfor). No obstant, hi ha determinats microorganismes (bacteris com
els del gènere Azotobacter i els Cianobacteris de les aigües i alguns fongs) capaços de captar-lo
directament de l’atmosfera (cosa que no passa amb el fòsfor). Aquest procés, de gran importància
econòmica, s’anomena fixació biològica del nitrogen i permet la transformació del N2 inert en un altre
compost nitrogenat assimilable per les plantes. Un altre procés natural mol important és el realitzat pels
bacteris nitrificants. Aquestos organismes descomponedors són capaços de transformar l’ amoníac
resultant de la putrefacció de la matèria orgànica en nitrats assimilables per les plantes. En casos en els
que el sòl es troba en condicions anaeròbies (per acumulació d’aigua o trepig excessiu) es posen en
marxa els bacteris desnitrificants, que realitzen el procés contrari: transformen els nitrats en N2 que
passa a l’atmosfera, empobrint el sòl.
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