
Fotossintese



A fotossíntese:
 É um processo pelo qual a energia luminosa possibilita a 

redução de carbono e oxidação de água

 Os carboidratos produzidos servem 

como fonte de energia para o organismo

 Dois estágios: reações de luz e  “reações 

de escuro” (assimilação ou fixação de 

Carbono)



Etapas reações de luz
 moléculas de pigmentos especializadas 

capturam a energia luminosa e são assim 
oxidadas

 Ocorre uma série de reações de transferência 
de elétrons, que culmina com a redução de 
NADP+ a NADPH

 Tal processo acaba gerando um  gradiente de 
prótons através da membrana, cuja energia é 
usada para sintetizar  ATP a partir de ADP e Pi.

 As  moléculas de pigmento oxidadas são 
reduzidas pela água , gerando O2



Resumindo:
Clorofila

 Clorofila e outros 
pigmentos absorvem 
energia luminosa e 
convertem na forma 
de ATP e NADPH

 Simultaneamente, o 
O2 é produzido

NADPH

ATP
O2
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Etapas “reações de escuro” –
assimilação/fixação de carbono

 Usam NADPH e ATP para
reduzir CO2 e incorporá-lo
em precursores de
carboidratos de três carbonos

(trioses)



Absorssão de Luz
 Quando um extrato de folhas contendo cloroplastos, é 

iluminado,  ocorre:

 Produção de O2

 Redução de um aceptor não-biológico de elétrons, 
adicionado ao meio

Deslocamento de elétrons da água 
para o aceptor não-biológico



Energia luminosa absorvida provoca um fluxo de   
elétrons da ÁGUA para um aceptor de elétrons

 extrato de folha      +      corante (2,6 Diclorofenolindofenol)

O2 + corante reduzido  

 Isso só ocorre na presença 

de LUZ!

(aula prática)



NADP+ como o aceptor
 Reação:

Como ocorre esse processo?

 um foton  um quantum de luz, maior  extremidade  violeta 
do espectro

menor  comprimento de onda  =  maior frequencia  =  energias maiores

 Quando um fóton é absorvido, um elétron da molécula que  o 
absorveu (cromóforo) é deslocado para um nível (orbital) 
superior  de energia 



Molécula 
que 

absorveu 
um fóton

(cromóforo)

ESTADO EXCITADO
(INSTRAVEL)

Decaimento de 
energia

éfóton

ESTADO FUNDAMENTAL
(ESTÁVEL)

Em forma de:

•LUZ
•CALOR

•TRABALHO QUÍMICO

Elétron deslocado em um  orbital 
superior de energia

Molécula 
forcene o 
quantum 
absorvido

é

Elétron volta para  um  orbital 
menor de energia

OBS: O decaimento de energia da molécula
acompanhado com a emissão de luz é
chamado de fluorescencia

No caso da fotossintese, a
energia da molécula excitada
é transmitida para a
molécula vizinha



emissão de energia
 Fotossistemas  arranjo em

conjunto funcionais de
pigmentos que absorvem luz das
membranas tilacóides

 A transformação de luz em
energia química só ocorre com
algumas clorofilas associadas ao
centro de reação fotoquímico

 Moléculas coletoras de luz =
Moléculas antena (absorvem a
energia luminosa e transmitem
para o centro de reação



Etapas da transferencia         
de excitons
 1molécula antena excitada transfere sua energia 

para a molécula vizinha, a qual de torna excitada 
enquanto a primeira volta ao estado fundamental

 2a transferencia de exciton vai ocorrendo até que 
chega a uma molécula do centro de reação fotoq.

 3nesse momento, a molécula do centro fotoq. se 
torna excitada e um elétron passa para um orbital 
maior de energia

 4 esse elétron passa para um receptor de elétrons 
vizinho,que é parte da cadeia de tranferência de 
elétrons, deixando o centro de reação com um orbital 
vazio. aceptor de elétrons adquire carga negativa 
nessa transação (o elétron perdido pelo centro de 
reação é substituido por outro elétron de uma 
molécula doadora de elétrons vizinha)

 5 então, essa molécula se torna positivamente 
carregada. Dessa forma a excitação pela luz provoca 
separação d carga elétrica e inicia uma cadeia de 
oxirredução



[



Esquema Z

 diagrama com fotossistema  I e II

 Fotossistema II  oxidação de água

 Fotossistema I  redução de NADP+



Fotossistema II
 "sistema feofitina-quinona"
 a excitação do centro de reação,P680,do fotossistema II passa 

elétrons para a plastoquinona, e os elétrons perdidos pelo P680 
são substituidos por elétrons retirados da água. Essa cisão da 
água provocada pela luz é catalisada por um complexo proteico 
contendo Mn, com produção de O2.

 A plastoquinona reduzida transporta elétrons para o complexo 
citocromo b6f;que depois passam para a plastocianina e então 
para o P700. Para substituir os elétrons perdidos durante a  
fotoexcitação.



Cisão da água provocada pela luz é 
catalisada por um complexo proteico 
contendo Mn, com produção de O2



Fotossistema I
 O fotossistema I passa elétrons do seu centro de reação

excitado,P700, por meio de uma série de transportadores até
a ferredoxina que, então, reduz o NADP+ a NADPH;



Citocromo b6f
 O complexo b6f contém um citocromo

tipo b com dois grupos heme (Bh e
Bl),uma proteína ferro-enxofre Rieske,e
o citocromo tipo c, c552 ou citocromo
tipo f. Os elétrons fluem por meio do
complexo citocromo b6f, do PQbH2
para o citocromo f e então para a
plastocianina.Finalmente atingem o
P700, reduzindo-o.

 A função desse envolve um ciclo Q, no
qual os elétrons resultantes passam,um
de cada vez, do PQbH2 para o
citocromo b6.Esse ciclo há no
bombeamento de prótons através da
membrana.

 direção do bombeamento:
compartimento estromal para lúmem
tilacóide



Síntese de ATP e gradiente de próton

 A função desse envolve um ciclo Q, no qual os elétrons
resultpassam,um de cada vez, do PQbH2 para o citocromo
b6.Esse ciclo a no bombeamento de prótons através da
membrana.

 direção do bombeamento: compartimento estromal para
lúmem tilacóide

 Resultado: produção de um gradiente de prótons através
da membrana tilacóide à medida que os elétrons passam
do FSII para o FSI.

 * força motriz para a produção de ATP



 A Cisão de água e fluxo de elétrons por meio do 
complexo citocromo b6f são acompanhados pelo 
bombeamento de prótons através da membrana tilacóide, 
e a força próton motriz assim criada conduz a síntese de 
ATP por um complexo CF0 e CF1.





Importante:

 Leiam o Capítulo 19 do Lehninger , pois possui mais 
detalhes e informações importantes!

 Para maiores informações: Cap.18 Voet 

 Boa leitura!


