
A Fotossíntese
 Produção do próprio alimento
Material que pode ser transformado e usado 

como fonte de energia – glicose.





Cloroplasto

 Síntese de matéria 
orgânica.

Quantidades variáveis 
Material genético próprio 
 Autorreplicação.



A Fotossíntese

Capta 
energia 
luminosa







Etapas da fotossíntese







Fotossíntese

Fotossistema II
P680

Luz

Os elétrons ao serem excitados pela luz adquirem alto nível de 
energia e “saltam” para fora da molécula de clorofila, sendo em 

seguida  capturada pelos aceptores.

Os elétrons perdidos pela clorofila são repostos pela 
decomposição da água, (fotólise da água) ou reação de Hill. 

Nesse processo são liberados íons H+ e gás oxigênio (O2)

Os elétrons saem do Fotossistema II e migram 
para a Plastoquinona (PQ), que ao reduzir 
bombeia íons H+ para dentro do tilacóide

Em seguida os elétrons passam pelo aceptor 
Citocromo (Cyt) e Plastocianina (PC) para 
finalmente reduzir a clorofila presente no 

centro de reação do

Fotossistema I 
P700

O centro de reação do 
fotossitema I absorve fótons 
e emitem elétrons excitados 

para a Ferrodoxina (Fd)

Luz

A ferrodoxina então repassa os 
elétrons recebidos para uma 

enzima que  produzirá NADPH a 
partir de NADP+ e 2H+

À medida que os íons H+ se 
concentram dentro dos tilacóides, 

aumenta sua tendência de se difundir 
de volta  ao estroma.

A única maneira dos íons H+

atravessar a membrana do tilacóide é 
atravessando a enzima ATP sintetase.

Quando os íons H+ passam pela 
ATP sintetase  ela gira em torno 
de seu eixo e esse movimento 
promove a adição de grupos 

fosfatos (Pi) a moléculas de ADP

E o resultado 
disso é a 

formação de 
moléculas de ATP

ATP Sintetase

Região externa
Estroma do cloroplasto

Região interna (lúmen)
do tilacóide

Fotofosforilação cíclica

• Envolve somente o Fotossistema I
• Só há produção de ATP
• NADPH e O2 não são produzidos



https://www.youtube.com/watch?v=5rgXdRY4Ekk



Fotossíntese
Etapa Enzimática – Ciclo de Calvin

Dividido em 3 etapas

1. Fixação de CO2
2. Produção de Açúcares
3. Regeneração da RuBP (Ribulose Bifosfato)

Estroma



Fotossíntese
6 CO2 reage com 6 moléculas de RuBP

(Ribulose bifosfato) formando 12 
moléclulas de 3PG (3-Fosfoglicerato)

Essa reação é catalisada pela 
enzima Rubisco. A enzima 

mais abundante do mundo!

Numa seqüência de 2 reações sucessivas, 
fosforilação e redução, as 12 moléculas 

de 3PG são convertidas em 12 moléculas 
de G3P (Gliceraldeído-3-Fosfato).

Repare, que para isso ocorrer, são 
necessários 12 ATP’s e 12 NADPH. 

(Produtos da  “fase clara”)

Fixação de CO2

1ª etapa do ciclo de calvin2ª etapa do ciclo de calvin

Das 12 moléculas de G3P, 2 serão utilizada 
para a fabricação de carboidratos

(açúcares) e as 10 restantes  serão usadas 
para regenerar 6 moléculas de RuBP

3ª etapa do ciclo de calvin

As 10 moléculas de G3P (3 carbonos) 
são convertidas em 6 moléculas de 

RuMP (5 carbonos). Estas são 
fosforiladas por 6 ATP’s regenerando 
finalmente as 6 moléculas de RuBP

Como vimos a “Fase Escura”
depende indiretamente da luz pois o 
ATP e o NADPH produzidos na Etapa 

Fotoquímica são necessários para 
que o Ciclo de Calvin possa ocorrer.



Fotossíntese
Fatores limitantes da atividade fotossintética
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Taxa de respiração

Taxa de fotossíntese

Ponto de saturação 
luminosa

Ponto de 
compensação 

luminoso


