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Fotossíntese

Metabolismo Energético

Processo de conversão de energia luminosa em energia química, armazenada

nas moléculas de glicose.

Fotossíntese

Respiração aeróbica

FOTOSSÍNTESE

6 CO2 + 12 H2O               C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

luz

C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2                       6 CO2 + 12 H2O 
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FOTOSSÍNTESE

Equação geral

Equação geral simplificada

6 CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

luz

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2

luz

Alimenta direta ou indiretamente a maior parte das formas de vida 

Na terra:

▪ plantas

Na água:

▪ algas (uni e multicelulares)

▪ cianobactérias

Glicose

O2 atmosférico

Principais fotoautótrofos

Cloroplasto

▪ DNA e ribossomos próprios

▪ Envolto por duas membranas*

▪ Capacidade autoduplicativa

Etapa Fotoquímica (Fase Clara)

Etapa Química (Fase Escura)
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Membrana do tilacoide

Molécula de 
clorofila

Folha

Granum

Cloroplasto

Membrana externa

Membrana 
interna

Granum
Estroma

DNA

Cloroplasto

Tilacoide

Complexo antena

FOTOSSÍNTESE

Estruturas envolvidas
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Gráfico do espectro de absorção luminosa para a clorofila a e clorofila b.

Substâncias que absorvem luz.

PIGMENTOS FOTOSSINTETIZANTES

A clorofila é verde porque reflete
o comprimento de onda dessa cor.

Fase 1 – Etapa fotoquímica (fase clara): membrana do tilacoide

A energia luminosa é absorvida pelo maquinário fotossintético do cloroplasto e
transformada em energia química. Depende diretamente da luz.

▪ Fotólise da água (liberando átomos de hidrogênio e oxigênio).

▪ Fotofosforilação (formação do ATP a partir do ADP na presença de luz).

Fase 2 – Etapa química (fase escura): estroma

Síntese de glicose a partir do CO2 (fixação do carbono).

Ocorre tanto na presença como na ausência de luz. Reações não dependentes de luz.

▪ Ciclo de Calvin-Benson.

ETAPAS DA FOTOSSÍNTESE

7

8



21/10/2020

5

Complexo de antena: complexos proteicos que ligam centenas de moléculas de

clorofila e pigmentos acessórios (carotenoides). Responsável pela transferência de

energia de um pigmento a outro até chegar no centro de reação.

Centro de reação: par especial de moléculas de clorofila que transfere os seus elétrons

excitados para um aceptor de elétrons.

ETAPA FOTOQUÍMICA

Complexo de Antena + Centro de Reação = Fotossistema

Centro de
reação

Aceptor
de elétrons

Doador de elétrons

Luz

Clorofila

Quando a luz atinge uma molécula de pigmento, a energia é transferida de molécula a
molécula até chegar ao centro de reação, onde os elétrons são transferidos para uma
molécula aceptora.

Fotossistema

2H2O           O2 + 4H+ + 4e-

Fotólise da água

Reação de Hill
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FOTOFOSFORILAÇÃO ACÍCLICA
Q = plastoquinona
P = plastocianina
Fd = ferredoxina

FOTOFOSFORILAÇÃO ACÍCLICA
▪ Envolve o PS I e o PS II
▪ Produção de ATP e O2

▪ Produção de NADPH
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FOTOFOSFORILAÇÃO CÍCLICA
Q = plastoquinona
Fd = ferredoxina
P = plastocianina

FOTOFOSFORILAÇÃO CÍCLICA

▪ Envolve somente o PS I
▪ Produção de ATP somente
▪ Não produz NADPH nem O2
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Obs.: o gás oxigênio liberado provém da quebra da molécula de água e não do gás carbônico.

Etapa
Fotoquímica

Etapa
Química

ETAPA QUÍMICA

▪ Representa, normalmente, mais de 50% das proteínas do cloroplasto.

▪ Atua no Ciclo de Calvin-Benson, fixa três moléculas de CO2  por segundo.

▪ Acredita-se que seja a proteína mais abundante do planeta Terra.  

A fixação é realizada por meio da:

▪ Molécula de 5 carbonos aceptora do gás carbônico atmosférico.

Ribulose Bifosfato (RuBP)

Ribulose 1,5-bifosfato carboxilase-
oxigenase (RuBisCo)
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RuBisCo

O ciclo inicia-se com a fixação CO2 através de uma reação do mesmo com a RuBP.

O composto formado possui seis carbonos e é prontamente quebrado em duas

moléculas de 3-fosfoglicerato, reação catalisada pela enzima RuBisCo

Ciclo de
Calvin-Benson
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RESUMO DO PROCESSO FOTOSSINTÉTICO

Fatores externos:

▪ Disponibilidade de CO2.

▪ Temperatura.

▪ Luminosidade.

Fatores internos:

▪ Disponibilidade de pigmentos.

▪ Disponibilidade de enzimas e cofatores.

▪ Disponibilidade de cloroplastos.

Taxa de 
fotossíntese

Concentração de CO2 Intensidade luminosa Temperatura (°C)

Saturação dos 
fotossistemas

FATORES QUE AFETAM A FOTOSSÍNTESE

Taxa de 
fotossíntese

Taxa de 
fotossíntese

Saturação das 
enzimas RuBisCo 

Temperatura ótima
de atuação da RuBisCo 

Desnaturação 
enzimática
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FOTOSSÍNTESE X RESPIRAÇÃO

I: respiração > fotossíntese

II: respiração = fotossíntese (PCL ou PCF)

III: respiração < fotossíntese
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Oxidação (reação com o oxigênio) de substâncias inorgânicas com liberação de 

energia, utilizada para a síntese de compostos orgânicos.

As bactérias do gênero Nitrosomonas (presentes no solo) oxidam a amônia 
produzindo nitrito (NO2

–) e utilizam a energia liberada para sintetizar seus 
compostos orgânicos.

Exemplo:

QUIMIOSSÍNTESE

▪ FERROBACTÉRIAS - Utilizam a energia química proveniente da oxidação de

compostos de ferro para a síntese de matéria orgânica.

Ex: Cremothix (águas residuais de minas de ferro).

▪ NITROBACTÉRIAS - Utilizam a energia química proveniente da oxidação de

íons amônio ou nitrito para a síntese de matéria orgânica.

Ex: Nitrosomonas e Nitrobacter (solo).

▪ SULFOBACTÉRIAS - Utilizam a energia química proveniente da oxidação de

compostos inorgânicos de enxofre para a síntese de matéria orgânica.

Ex: Thiobacillus (fontes termais em profundezas oceânicas).

QUIMIOSSÍNTESE

23

24


