
Obtenção de matéria pelos seres autotróficos

utilizando como fonte de energia

Seres autotróficos- seres capazes de 
elaborar matéria orgânica a partir, 
exclusivamente de substâncias minerais.



A autotrofia envolve, pois, dois processos:
· Fotossíntese - realizada por organismos fotossintéticos, 
também chamados fotoautotróficos;

· Quimiossíntese - realizada pelos organismos 
quimiossintéticos, também chamados quimioautotróficos

A fotossíntese é o mais comum dos processos 
considerados e é particularmente importante para a 
maioria dos sistemas vivos

a maioria das formas vivas 
estão directa ou indirectamente dependentes dela

ATP – Principal fonte de energia da célula

A energia luminosa ou a energia química dos compostos 
orgânicos não pode ser utilizada directamente pela célula, sendo 
parte dessa energia transferida para uma fonte de energia 
química que é directamente utilizável – a molécula de ATP 
(adenosina trifosfato).



As moléculas de ATP, são assim, a forma comum de 
circulação de energia na célula.

Molécula de ATP
Por hidrólise de uma molécula 
de ATP liberta-se um grupo 
fosfato, formando-se a 
adenosina difosfato (ADP).
Quando a adenosina difosfato se 
hidrolisa, liberta-se um grupo 
fosfato e forma-se a adenosina
monofosfato (AMP).



adenosina

Uma molécula de ATP é formada por: 

As moléculas de ATP, fonte privilegiada de energia 
química, estão constantemente a ser sintetizadas e a 
ser desdobradas.

As ligações entre os grupos fosfato são muito frágeis 
e rompem-se facilmente por hidrólise.

adenina – base azotada

ribose – açúcar com cinco carbonos (pentose);
três grupos fosfatos

Hidrólise de ATP (1) e síntese de ATP (2)

Desfosforilação do ATP Fosforilação do ADP



Imagem pág 70

(1) A hidrólise de ATP é uma reacção exoenergética ou 
exergónica,
ou seja, a energia mobilizada para romper as ligações químicas é
menor do que a energia que se transfere quando se estabelecem 
ligações de novas moléculas.

(2) A reacção inversa, a fosforilação do ADP, conduz à síntese 
de ATP e de H2O a partir de ADP e de um ião fosfato. Esta
reacção é endoenergética ou endergónica, pois é maior a 
energia química contida no ATP do que no ADP.



FOTOSSÍNTESE DE DIA E RESPIRAÇÃO À NOITE?
Oxigénio

Dióxido de 
Carbono

H2O + sais minerais

Glicose

Luz



A fotossíntese ocorre na natureza em presença de luz solar, 
assim, as plantas fazem fotossíntese durante o dia, nas células 
com clorofila, mas a respiração ocorre dia e de noite, e em 
todas as células vivas de uma planta.

Equação simplificada da fotossíntese:



Podemos resumir o mecanismo da fotossíntese da 
seguinte maneira:

1. Os pêlos existentes nas raízes das plantas absorvem a 
água e os sais minerais do solo – a seiva bruta.

2. A seiva bruta percorre os vasos condutores, que saem da 
raiz, seguem pelo caule e chegam até as folhas.

3. Enquanto a seiva bruta faz esse trajecto, o dióxido de 
carbono existente na atmosfera penetra na planta através de 
poros microscópicos (os estomas) existentes nas superfícies 
das folhas.
4. Na folha, graças à energia solar captada pela clorofila, a 
água e o dióxido de carbono, produzem compostos 
orgânicos (glicose).
5. A glicose é conduzida ao longo dos vasos condutores, 
existentes na planta para todos os órgãos da planta. Ela utiliza 
parte desse alimento para viver e crescer; a outra parte fica 
armazenada na raiz, caule, folhas e sementes, sob a forma de 
amido.



Estomas



Folha como órgão fotossíntético

Qual organito da célula é responsável pela fotossíntese?

Fo
lh

a

Células fotossintéticas

Estoma
Oxigénio

Dióxido 
de carbono



Cloroplasto

Membrana externa

Membrana interna Tilacóide

Lúmen do tilacóide

Membrana Dupla

Pigmentos fotossíntéticos

Carotenóides Xantófilas - amarelas

Carotenos - laranja

a – verde intensa

b – verde-amarela

Qual a importância dos tilacóides para a realização do 
mecanismo da fotossíntese?

Morfologia do cloroplasto.

Granum

Intergrana

Estroma

Grana

Clorofilas



Captação da energia luminosa

Luz absorvida

Luz não absorvida



Espectro da luz vísivel

Espectro da luz visível

Espectro
 electro

magnético



Experiência de Engelmann

Alga verde 

Bactérias

Menos 
oxigénio

Mais
oxigénio

Mais
oxigénio



Expectro de absorção de pigmentos 

fotossintéticos.

Caroteno
Clorofila a

Clorofila b



Absorção da luz pelo cloroplasto

Absorção

Reflexão

Energia radiante



Relacionar o espectro de acção da fotossíntese 

com o espectro de absorção dos pigmentos.

Espectro 
de acção da fotossíntese

Espectro 
de absorção

Doc. 5 e Doc. 6, páginas 74,75,76 e 77



Mecanismos da fotossíntese

luz
12 H2O + 6 CO2 C6H1206 + 6 O2 + 6 H2O

clorofilas

Qual a origem do oxigénio libertado na fotossíntese?
Problema:

… provém da água

… provém do dióxido de carbono

Em 1930, Van Niel,
trabalhou com algumas bactérias sulfurosas e verificou que: 

 essas bactérias são anaeróbias; 

 utilizam no processo fotossintético sulfureto de 
hidrogénio (H2S), em vez de água;

 na presença de luz sintetizam compostos orgânicos e 
libertam enxofre.



A equação que traduz o processo fotossintético nestas bactérias é:

luz
CO2 + 2 H2S 6(CH2O) + H2O + 2S

Clorofilas

Van Niel comparou as equações gerais da fotossíntese em 
bactérias sulfurosas e em plantas

Bactérias sulfurosas
luz

CO2 + 2 H2S 6(CH2O) +  2S + H2O
Clorofilas

Bactérias sulfurosas. O enxofre libertado acumula-se sob a 
forma de glóbulos visíveis. 



Plantas
luz

CO2 + 2 H2O 6(CH2O) + O2 + H2O 
Clorofilas

A partir da comparação que efectuou, Van Niel propôs o 
seguinte raciocínio: 
como na actividade fotossintética das bactérias sulfurosas a 
ruptura da molécula de sulfureto de hidrogénio ocorre em 
presença da luz, no caso da fotossíntese das plantas a luz 
também deve interferir na ruptura da molécula de água em 
hidrogénio e oxigénio, o qual é libertado.

hipótese de Van Niel o oxigénio libertado na fotossíntese 
tem, portanto, origem na água e não no dióxido de carbono. 

Em 1941 foram feitas experiências no sentido de testar esta 
hipótese.

Actividades do livro pág. 76 e 77



Nos cloroplastos, as clorofilas e outros pigmentos 
fotossintéticos estão agrupados em unidades fotossintéticas 
designadas por fotossistemas inseridos nas membranas 
dos tilacóides. Os cloroplastos apresentam milhares de 
fotossistemas nas membranas dos seus tilacóides.

Cada fotossistema é constituído por:

Um conjunto de pigmentos antena – 200 a 300 moléculas 
de clorofilas a e b e cerca de 50 moléculas de 
carotenóides.

Um centro de reacção que apresenta um par de moléculas 
de clorofila a especializadas.

Conclusão: A clorofila a do centro de reacção funciona 
como um dador de electrões e é no centro de reacção que a 
energia luminosa é convertida em energia química.



Centro de reacção de um fotossistema

Como é que os pigmentos conseguem captar a energia luminosa?

A absorção da luz pelas moléculas dos pigmentos está
relacionada com a configuração dos átomos que as constituem.

Quando os pigmentos absorvem luz os e- e- são 
“empurrados” para um nível energético superior.



Consequências:

 ou regressam ao estado fundamental e 
libertam energia sob a forma de calor ou luz, 
sendo este último caso designado por 
flurescência.

 ou os e-e- foto-excitados altamente 
energéticos são cedidos para outras moléculas 
(aceptoras de electrões) provocando uma 
reacção química. Reacção fotoquímica (de 
oxirredução).



Como captam os pigmentos fotossintéticos a energia luminosa?

Fenómeno de  de flurescência.

Excitação da clorofila pela luz



Ganha e-  fica reduzido

Perde e-  fica oxidado

Reacções de 
oxirredução

Aceitador primário de electrões

Outros 
compostos 

Reacções fotoquímicas

Nesta reacção química o que acontece?



Fotão

Molécula excitada e- e- Molécula
aceptora de electrões

perde e- e- oxidada recebe  e- e- reduzida

Reacção de oxiredução

Reacções fotoquímicas (transformação de energia 
lumiminosa em energia química).

Luz

Nesta reacção fotoquímica ocorre
reacção de oxirredução



FASE FOTOQUÍMICA

Liberta-se para a 
atmosfera

Reacções de 
oxirredução

Fotólise da água (a água é o dador primário de electrões)



O oxigénio pode ser considerado um subproduto da 
fotossíntese, porque não resulta directamente das reacções da 
fotossíntese, mas da fotólise da molécula de água, que 
funciona como dadora de electrões.

Oxidação da clorofila a



O NADP+ é o 
aceptor final 
de electrões

Fotofosforilação

Reacções de 
oxirredução

Fotofosforilação

Redução do NADP+

Forma oxidada Forma reduzida









Produtos: ATP; NADPH e Oxigénio (subproduto)

FASE FOTOQUÍMICA
Cujas reacções químicas 
dependem directamente 

da luz

FASE QUÍMICA
Não depende 
directamente 

da luz

Doc. 7 , pág. 78



FASE QUÍMICA
CICLO DE CALVIN
CICLO DO CARBONO

Combinação do CO2 com 
um composto com 5C-
ribulose difosfato

Composto instável com 6
C que se desdobra 
imediatamente em duas 
moléculas de ácido 
fosfoglicérico (3C)

Hidrólise de ATP

Oxidação do NADPH

Ocorre diversas sínteses 
(aminoácidos, ácidos gordos, 
glicerol, glicose), entre as quais 
se destaca a síntese de glicose.

Para formar uma 
molécula de glicose 
ocorrem 6 ciclos
Em cada ciclo …

Hidrólise
de ATP











Em cada ciclo intervém: 1 molécula de CO2

1 RuDP

3 ATPs

2 NADPH

Para se formar uma molécula de glicose, é necessário que o 
ciclo se realize 6 vezes, gastando-se 6 moléculas de CO2, 18 
moléculas de ATP (3 por cada ciclo) e doze moléculas de NADPH 
(2 por cada ciclo).

Intervenientes: ATP

NADPH   

Provenientes da fase fotoquímica

E também do CO2.



Ciclo de Calvin consta de três etapas: Fixação do CO2
Produção de compostos orgânicos
Regeneração da RuDP

Do Ciclo de Calvin pode 
resultar glícidos (como a 
glicose) ou outros compostos 
orgânicos como os lípidos 
(glicerol e ácidos gordos) ou 
prótidos (aminoácidos).

Por cada doze moléculas de 
aldeído fosfoglicérico (PGAL), 
dez são utilizadas para 
regenerar a ribulose e duas são 
utilizadas para sintetizar a 
glicose.

A glicose em excesso é utilizada 
para produzir amido



Mecanismo geral da fotossíntese

Reacções fotoquímicas Reacções químicas

Fotólise da água

→
Fotofosforilação do ATP

→ Foto-redução do NADP+

→ Produção de moléculas orgânicas 
a partir da redução do CO2.

→ O NADPH fornece o hidrogénio
necessário à redução do CO2.

→ O ATP fornece energia 
indispensável às reacções.



A energia química acumulada no NADPH e ATP vai 
ser utilizada para reduzir o CO2.

Resumindo:

Fase dependente da luz – ocorrem reacções fotoquímicas:

Desdobramento da molécula de água:

H2O → 2H+  + 2e- + ½ O2Luz

Fotofosforilação do ADP  - (ADP + Pi → ATP)

Foto-redução do NADP+  - (NADP+ + H+  → NADPH)

Reacções químicas



1.Quantas fases se podem distinguir no ciclo de Calvin?

R: No ciclo de Calvin, podem distinguir-se três fases.

2. Qual a molécula que se combina, inicialmente, com o CO2?

R: Ribulose difosfato (RuDP)

3. Como justifica que por cada 6 moléculas de CO2 que entrem 
no ciclo se formem 12 moléculas de PGA (ácido fosfoglicérico)?

R: As 6 moléculas resultantes da combinação entre o CO2 (1 
carbono) e a RuDP (5 carbonos) originam 12 moléculas de 
PGA, cada uma das quais formada por 3 carbonos.

4. Qual o papel do ATP e do NADPH provenientes da fase 
dependente da luz?

R: O ATP fosforila o PGA, enquanto que o NADPH reduz este 
ácido, formando-se aldeído fosfoglicérico (PGAL).



R: 10 moléculas.

R: 2 moléculas.

6.2. regenerar a ribulose difosfato?

6 Quantas moléculas de PGAL (aldeído fosfoglicérico) são 
utilizadas para:
6.1 . sintetizar glicose?

5. Para formar uma molécula de glicose, quantas moléculas de 
CO2, ATP e NADPH são necessárias?

R: São necessárias 6 moléculas de CO2, 18 moléculas de ATP 
e 12 moléculas de NADPH.



Resolução e discussão da ficha de trabalho: “Mecanismos da 
fotossíntese.



Existem seres vivos que conseguem reduzir o dióxido de carbono 
sem utilizar a energia luminosa. 

São os seres quimioautotróficos – também chamados seres 
quimiossintéticos.

Em 1890, Winogradsky verificou que a oxidação do 
amoníaco existente no solo liberta energia.

Partindo deste conhecimento, admitiu que bactérias do 
solo pudessem oxidar compostos azotados nele 
existentes, utilizando a energia transferida para reduzir 
o CO2 e formar substâncias orgânicas.

Essas bactérias foram designadas por bactérias nitrificantes.

Quimiossíntese um processo de autotrofia



O diagrama da figura traduz, de um modo muito simples, 
processos em que intervêm as bactérias consideradas.

Tal como na fotossíntese, podem distinguir-se na quimiossíntese duas 
etapas.

Na primeira há a oxidação de substratos minerais.

Dessa oxidação resulta um fluxo de electrões e de protões 
proveniente do substrato considerado, formando-se um 
composto redutor, o NADPH, e moléculas de ATP, para as quais 
é transferida parte da energia mobilizada.



Na segunda etapa, equivalente à fase química da 
fotossíntese, ocorre a redução de dióxido de carbono, o 
que conduz à síntese de substâncias orgânicas.



As bactérias nitrificantes são seres quimioautotróficos.

No fundo dos oceanos existem também bactérias 
quimioautotróficas.

Paredes de fontes hidrotermais no fundo dos oceanos, cobertas 
por bactérias quimioautotróficas.



A grandes profundidades, dependendo de bactérias 
quimioautotróficas, existem variadas cadeias de vida.
As águas emitidas por fontes hidrotermais, localizadas junto de 
dorsais oceânicas, são ricas em H2S e em bactérias termo 
resistentes.
Estas bactérias são capazes de incorporar o dióxido de carbono 
para a síntese de moléculas orgânicas, utilizando a energia 
química resultante da oxidação do sulfureto de hidrogénio. São 
bactérias "sulfo-oxidantes" e quimioautotróficas.

Apesar de o processo quimiossintético representar uma 
pequena fracção do processo de produção de compostos 
orgânicos, as bactérias quimiossintéticas desempenham 
actividades importantes na biosfera, nomeadamente na 
manutenção da fertilidade dos solos, através da sua 
intervenção na reciclagem de compostos azotados.



A quimiossíntese difere da fotossíntese quanto à origem 
primária
da energia necessária à formação de substâncias 
orgânicas.

...Na quimiossíntese não é utilizada a energia solar, mas 
a energia resultante da oxidação de compostos minerais, 
sendo estes os dadores primários de electrões, e não a 
água.

Ficha de trabalho: Quimiossíntese.


