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Integrando fotossíntese e fisiologia vegetal 

Teoria 

 

A fotossíntese é a transformação de energia luminosa em matéria orgânica a partir de uma reação de gás 

carbônico mais água, que reage com a energia solar nos cloroplastos, formando a glicose e liberando água e 

oxigênio. A equação geral da fotossíntese é: 

 

A principal estrutura responsável por este processo é o cloroplasto, uma estrutura que se assemelha as 

bactérias, com DNA circular, ribossomos 70s e membrana dupla. Além disso, o cloroplasto possui estruturas 

que são peculiares como: 

 

Imagem que ilustra um cloroplasto.  

(Disponível em: Disponível em: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/bioquimica/bioquimica10.php) 

  

• Lamelas: projeções da membrana interna onde ficam dispostos os tilacoides; 

• Tilacoides: onde ocorrerá a Fase Clara da fotossíntese 

• Granum: conjunto de tilacoides 

• Estroma: local onde ocorre a Fase Escura da fotossíntese 

 

A fotossíntese é dividida em fase fotoquímica e em fase enzimática. 

• Fase fotoquímica ocorre nos tilacóides. É dividida em: 

1. Fosforilação cíclica: Forma ATP com liberação de energia dos elétrons. Ao perder a energia, os 

elétrons voltam ao orbital de baixa energia, retornando ao fotossistema I. 

2. Fosforilação acíclica: Envolve o fotossistema I e o fotossistema II. Os elétrons do fotossistema I são 

capturados pelos NADP e são transportados elétrons do fotossistema II ao fotossistema I. Ocorre 

a fotólise da água, para que o fotossistema II não fique oxidado; há a liberação de O2. 

Disponível%20em:%20http:/www.sobiologia.com.br/conteudos/bioquimica/bioquimica10.php
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• Fase Enzimática: ocorre no estroma, e há o consumo de gás carbônico, ATP e de NADP2H. Como ela 

utiliza produtos da fase fotoquímica, ela também depende da luz para acontecer. 

1. Ciclo de Calvin-Benson: A partir da fixação de moléculas de CO2 pela enzima rubisco, a cada duas 

voltas deste ciclo, forma-se uma molécula de glicose pela união de duas moléculas de aldeído 

foscoglicérico (PGAL).  

 

Alguns fatores podem interferir na taxa de fotossíntese. São eles: 

Concentração de CO2 

 

Sem CO2, a taxa de fotossíntese é nula. Conforme aumenta sua concentração, a taxa fotossintética aumenta 

junto, até determinado ponto, considerado o ponto de saturação, em que a taxa de fotossíntese deixa de 

aumentar, não importa quanto CO2 seja fornecido. 
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Intensidade luminosa 

 

 

A fotossíntese também exige intensidade luminosa. Sem luz, sem fotossíntese. A respiração, por outro lado, 

independe da intensidade luminosa, e muitas vezes esses dois pontos são cobrados juntos. 

Se a taxa de fotossíntese é abaixo da taxa de respiração, a planta está consumindo suas reservas, como em 

I. Em II, a planta faz fotossíntese e respira em igual proporção, não havendo nem consumo nem criação de 

reservas. A intensidade luminosa onde a fotossíntese é igual a respiração denomina-se ponto de 

compensação fótica ou luminosa (PCL). A partir de III, a planta produz mais do que consome, logo, forma 

reservas energéticas. Há um ponto a partir do qual não importa quanta luz seja adicionada, a planta não irá 

fazer mais fotossíntese, esse ponto é chamado ponto de saturação luminosa.  

 

Observação: abaixo do PCL= planta morre; acima do PCL= planta cresce 

 

As plantas possuem diferentes formas de realizar a fotossíntese dependendo do ambiente em que elas vivem. 

Chamamos estas de variações no tipo de metabolismo, forma de fixação de carbono e enzimas que 

participam dos processos, devido às diferentes temperaturas que estas plantas vivem. Temos três tipos de 

metabolismo nos vegetais: C3, C4 e CAM. 

 

Metabolismo C3 

Nestas plantas, os estômatos se abrem durante o dia, e após a fixação das 

moléculas de CO2 forma-se o ácido 3-fosfoglicérico (PGA), composto com 3 

carbonos. É a origem do “C3” do nome do metabolismo: uma das principais 

moléculas do ciclo apresenta três carbonos. É a forma mais comum de fotossíntese, 

e ocorre principalmente em regiões tropicais e úmidas. Todo esse processo ocorre 

nas células do mesófilo (conjunto de tecidos parenquimáticos, que inclui o 

parênquima clorofiliano – também chamado de paliçádico -, tecido com grande 

concentração de clorofila). 
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Metabolismo C4 

Estas plantas possuem uma alta afinidade com o CO2. Neste metabolismo, a fixação de carbono ocorre 

durante o dia, formando o ácido oxalacético (ou oxalacetato), com 4 moléculas de carbono. Esta etapa ocorre 

no mesófilo. Por conta da formação do malato, conseguem manter concentrações altas de gás carbônico 

dentro das células, evitando a perda de água excessiva durante a fotorrespiração. O ciclo de Calvin vai 

acontecer em células da bainha do feixe vascular, encontradas próximas às nervuras das folhas. Conseguem 

sobreviver em ambientes menos úmidos que as plantas C3, sendo chamada as vezes de “plantas de sol”. 

 

 

Metabolismo CAM 

As plantas com metabolismo CAM deixam seus estômatos fechados durante o dia, e abertos durante a noite, 

quando sequestram gás carbônico, há a transformação em oxalacetato e malato, assim como na C4, porém 

o malato fica armazenado nos vacúolos na forma de ácido málico. De dia, as plantas utilizam esse ácido 

málico para realizar a fotossíntese, ao retirar o gás carbônico de sua estrutura. Todo o processo ocorre no 

mesófilo vegetal. Vivem em ambientes com características bastante secas. 

  



 
 

 

 

5 

Biologia 
 

Exercícios 

 

1. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do sol. A fotossíntese é um processo 

biológico que pode aproveitar essa energia. Sobre o tema é correto afirmar, exceto: 

a) As reações dependentes de luz ocorrem na membrana dos tilacoides e as reações independentes 

de luz ocorrem no estroma do cloroplasto, sendo também fundamental a presença de luz para que 

seja mantido um pH alcalino e ocorra a ativação da enzima Rubisco na etapa de carboxilação da 

fotossíntese. 

b) Plantas C3 e C4 não diferem nas etapas da fotossíntese, mas apresentam especificidades em 

relação aos fatores limitantes água, nutrientes e luz. 

c) O ATP e o NADPH2 produzidos na fase dependente de luz são utilizados na fase independente de 

luz, no Ciclo de Calvin, para a síntese de carboidrato a partir do CO2. 

d) Na fase dependente de luz a água é oxidada, com a liberação de gás oxigênio para o meio e os 

prótons e elétrons de hidrogênio contribuem para o potencial eletroquímico que irá operar na 

formação de ATP e NADPH2. 

e) Plantas com metabolismo CAM precisam da luz para realizar fotossíntese, mesmo que seus 

estômagos abram durante a noite. 

 

 

2. Os estômatos I e II, representados abaixo, foram desenhados com base na observação microscópica 

da epiderme inferior de folhas da mesma espécie vegetal coletadas durante o dia e submetidas a 

diferentes regimes de irrigação. 

 

Considerando-se que a disponibilidade de água para a planta foi a única condição ambiental que variou, 

pode-se concluir que será maior a 

a) resistência estomática em I.  

b) taxa fotossintética em I.  

c) disponibilidade de água em II.  

d) taxa respiratória em II.  

e) absorção de água em II. 
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3. O esquema representa um experimento em que plantas semelhantes foram colocadas em tubos, com 

igual quantidade de água, devidamente vedados para evitar a evaporação. A planta do tubo A foi 

mantida intacta; a tubo mostra o nível da água no início do experimento (Ni) e no final (Nf).  

 

a) Por que os níveis da água ficaram diferentes nos tubos A e B?  

b) Que estruturas da epiderme foliar tiveram seu funcionamento afetado pela vaselina? 

c) Qual o papel dessas estruturas da epiderme para que a planta realize fotossíntese? 

 

 

4. O processo biológico de fixação de carbono em plantas é realizado por meio de três rotas metabólicas 

clássicas, de acordo com o horário de captação de carbono e com a presença e/ou ausência da bainha 

do feixe vascular. Também há a variação enzimática e ecológica entre os diferentes grupos de vegetais. 

Desta forma, assinale a alternativa correta para as referidas rotas metabólicas. 

a) Plantas C3 (PEPCASE – bainha do feixe vascular), Plantas C4 (RUBISCO), plantas CAM 

(metabolismo das crassuláceas). 

b) Plantas C3 (metabolismo das crassuláceas), Plantas C4 (PEPCASE – bainha do feixe vascular), 

plantas CAM (RUBISCO). 

c) Plantas C3 (RUBISCO), Plantas C4 (metabolismo das crassuláceas), plantas CAM (PEPCASE – 

bainha do feixe vascular). 

d) Plantas C3 (RUBISCO), Plantas C4 (PEPCASE – bainha do feixe vascular), plantas CAM 

(metabolismo das crassuláceas). 

e) Plantas C3 (RUBISCO – bainha do feixe vascular), Plantas C4 (PEPCASE), plantas CAM 

(metabolismo das crassuláceas). 
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5. O gráfico a seguir mostra as taxas de absorção e de transpiração de uma planta durante 24 horas. 

 

A análise do gráfico permite afirmar que  

a) a absorção é sempre mais intensa do que a transpiração.  

b) a absorção só ocorre durante as horas iluminadas do dia.  

c) a transpiração cessa totalmente durante a noite.  

d) os dois processos são mais intensos em torno das 16 horas.  

e) os dois processos apresentam valores idênticos às 6 horas. 

 

 

6. Um botânico tomou dois vasos, A e B, de uma determinada planta. O vaso A permaneceu como controle 

e no vaso B foi aplicada uma substância que induziu a planta a ficar com os estômatos 

permanentemente fechados. Após alguns dias, a planta do vaso A permaneceu igual e a do vaso B 

apresentou sinais de grande debilidade, embora ambas tenham ficado no mesmo local e com água em 

abundância. Foram levantadas três possibilidades para a debilidade da planta B: 

I. A água que ia sendo absorvida pelas raízes não pôde ser perdida pela transpiração, acumulando-

se em grande quantidade nos tecidos da planta. 

II. A planta não pôde realizar fotossíntese, porque o fechamento dos estômatos impediu a entrada 

de luz para o parênquima clorofiliano das folhas. 

III. A principal via de captação de CO2 para o interior da planta foi fechada, comprometendo a 

fotossíntese.  

A explicação correta corresponde a: 

a) I. 

b) II.  

c) III.  

d) I e II. 

e) II e III. 
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7. O gráfico abaixo se refere às taxas de fotossíntese de uma planta em duas diferentes situações (A e B) 

em um determinado período de tempo e em condições não limitantes de luz e de CO2. 

 

Com base no gráfico, analise as afirmações a seguir. 

I. Na situação A, a temperatura provavelmente foi insuficiente para a realização de fotossíntese. 

II. A temperatura da situação B é mais alta do que em A. 

III. A taxa fotossintética é praticamente constante na situação A, devido à desnaturação enzimática 

que ocorre em torno dos 25°C. 

IV. Frequentemente, em temperaturas superiores a 40°C costuma ocorrer um declínio rápido da taxa 

fotossintética, como na situação B. 

 

Quais estão corretas? Explique. 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas I e III. 

c) Apenas II e III. 

d) Apenas II e IV. 

e) Apenas II, III e IV. 
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8. Analise os gráficos relativos ao comportamento de plantas sujeitas a diferentes condições ambientais: 

 

a) Em relação ao gráfico I, em que horário aproximado do dia se espera maior quantidade de 

estômatos abertos?  

b) Considerando os gráficos II e III, como representativos de indivíduos da mesma espécie, indique 

aquele associado a plantas em estresse hídrico e aquele associado à maior taxa de fotossíntese 

no período de maior luminosidade. 

c) Pela análise do gráfico IV, qual planta cresce melhor na sombra? Qual é a intensidade mínima de 

luz, aproximadamente, para que a planta B consuma mais CO2 do que produza? 
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Gabarito 

 

1. B 

Plantas C3 e C4 possuem reações fisiológicas diferentes à disponibilidade de água, sendo as C3 mais 

comuns em ambientes úmidos e as C4 em ambientes secos. 

 

2. B 

A fotossíntese será maior em I pois com os estômatos abertos é possível que haja troca gasosa, fazendo 

com que o CO2 seja absorvido e o carbono fixado. 

 

3.  
a) A diferença de água mostra que a planta A teve uma maior taxa de transpiração que a planta B. 

b) A vaselina afetou o funcionamento dos estômatos presentes na epiderme, bloqueando suas 

aberturas. 

c) É através dos estômatos que ocorre a troca gasosa da planta, com absorção de CO2 para realizar a 

fotossíntese, e liberação de O2, um dos produtos finais desta mesma reação. 

 

4. D 

Nas plantas C3, é a enzima rubisco a responsável pelo transporte de elétrons no ciclo de Calvin; já nas 

plantas C4, a enzima que participa é a PEPcase, pois ela aguenta temperaturas mais elevadas, e o ciclo 

de Calvin ocorre nas células da bainha do feixe vascular; Nas plantas CAM temos o metabolismo das 

crassuláceas, com a presença e armazenamento em vacúolos do matalo e enzimas málicas. 

 

5. D 

Vemos que os dois pontos mais altos em Y estão próximo das 16h, sendo este o momento com maior 

taxa de absorção e de transpiração. 

 

6. C 

I está errado pois a água absorvida pela planta pode sim ser perdida pela transpiração a partir de outros 

poros nas plantas; II está errada pois o fechamento dos estômatos impede a troca gasosa, enquanto a 

percepção de luz é feita pelas clorofilas. 

 

7. D 

I está incorreto pois a fotossíntese ocorre, mesmo que em uma baixa taxa, o que pode ser é que a 

temperatura não é a ideal para a fotossíntese; III está incorreta pois a desnaturação enzimática costuma 

ocorrer acima dos 40ºC. 

 

8.  
a) Aproximadamente as 14h, pois nesse horário ocorre maior transpiração e, a absorção de água pelas 

raízes está ligada diretamente com a perda de água pela transpiração estomática. 

b) O gráfico III representa que, no estresse hídrico, o número de estômatos é reduzido. 

O gráfico II representa a maior taxa de fotossíntese, que ocorre com a maior difusão de CO2 para o 

interior da folha, que ocorre graças a maior abertura de estômatos. 

c) A planta A representa a planta de sombra, pois essa planta é aquela que apresenta ponto de 

compensação luminoso baixo. A planta B, consome mais CO2 do que produz na intensidade 

luminosa acima do ponto de compensação fótico em torno de 3 horas. 


