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Alguns tipos de bactérias tem a capacidade de obter energia através da oxidação de substâncias inorgânicas 
e usam essa energia para fixar dióxido de carbono, produzindo assim compostos orgânicos. 
 
Estes seres são designados quimioautotróficos, pois produzem os seus próprios compostos orgânicos, 
utilizando como fonte de energia a oxidação de compostos minerais, corno o amoníaco (NH3), o dióxido de 
carbono (CO2) ou o sulfureto de hidrogénio (H2S). 
 
 1. A figura 1 representa o processo quimiossintético. 

 
1. Indique a função dos compostos minerais que sofrem, oxidação. 
 
 
2. Que produtos se formam a partir das reacções de oxidação? 
 
3. Qual o destino do ATP e do NADPH formados a partir das reacções de oxidação?  
 



 

II 
Na quimiossíntese, tal como na fotossíntese, e possível distinguir duas fases: 

o Produção de moléculas de ATP e de NADPH - Da oxidação de compostos minerais (amoníaco, 
Sulfureto de hidrogenio, carbonatos e sulfatos de ferro) obtêm-se electrões (e-) e protões (H+ ) que vão 
ser  transportados ao longo de uma cadeia, ocorrendo a fosforilação de ADP em ATP e a redução do 
NADP em NADPH. 

o Redução de dióxido de carbono - Esta fase corresponde a fase química da fotossíntese, ocorrendo 
também aqui um ciclo idêntico ao de Calvin, onde intervêm as moléculas de ATP e de NADPH 
produzidas na fase anterior. Neste ciclo verifica-se a fixação do dióxido de carbono, que é reduzido, 
permitindo a formação de substâncias orgânicas. 

A fotossíntese e a quimiossíntese diferem basicamente em dois aspectos: na energia utilizada para a síntese 
de compostos orgânicos e na fonte de protões (H+) e de electrões (e-). Enquanto na fotossíntese é utilizada 
energia solar e os protões e electrões provêm da água, na quimiossíntese a energia, os protões e os electrões 
têm origem nos compostos minerais que são oxidados. 

Fig.2 
1 Observe com atenção a figura 2, que representa dois processos de autotrofia. 
1.1. Refira, relativamente aos dois processos representados na figura: 
1.1. 1. duas semelhanças;  
 
1 1 2. duas diferenças  
 
 
1. 2. Comente a seguinte afirmação:” As bactérias quimiossintéticas desempenham actividades 
importantes na biosfera.” 


