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A equação geral da fotossíntese dos eucariontes e
das cianobactérias é:

É a síntese de glicose a partir de gás carbônico e água, utilizando
energia luminosa, com desprendimento de oxigênio gasoso. 







Luz e pigmentos
Fotossintetizantes





Já o par P680 do fotossistema II fica
deficiente

de elétrons. 
Eles são repostos pelos que provêm
da quebra da molécula de água em

presença de luz, processo
denominado fotólise da água ,

o qual também libera prótons (H+) e
gás oxigênio.





Dark phase
 
 
 



Etapa química
Nesta etapa ocorrem reações ligadas à
fixação do carbono presente no CO2 . Essas
reações ocorrem no estroma dos cloroplastos
e, apesar de não dependerem diretamente da
luz, dependem das reações da fase
fotoquímica, pois precisam do ATP, do NADPH
e dos H+ formados na presença de luz.

Na etapa química, o CO2  participa de uma
série de reações que ocorrem no chamado
ciclo das pentoses (açúcares de cinco
carbonos na molécula).
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Ponto de compensação é a intensidade de luz na qual as taxas de
fotossíntese e de respiração celular se equivalem em um
organismo fotossintético. 

Nessas condições, toda a glicose e o oxigênio produzidos pela
fotossíntese são consumidos pela respiração celular. Da mesma
forma, o gás carbônico e a água produzidos pela respiração são
inteiramente consumidos pela fotossíntese.





Fase clara
- Com o auxílio da ..... e da ..... produzimos ....... ........  e nessa etapa
ocorre ........... da água e liberação do ...........

Fase escura
ocorre a fixação do ......., e se liga a ........ como o auxílio da enzima
......, e utiliza o ....... e o ......  para produção da .........



6 H2O + 6 NADP+ + 9 ADP + 9 Pi-----> 3 O2  + 6 NADPH
 + 6 H+  + 9 ATP

3 CO2 + 6 NADPH + 6 H+ + 9 ATP----->  C3H6O3 
+ 6 NADP+ + 9 ADP + 9 Pi + 3 H2O

fase clara

fase escura

6 H2 O+ 3 CO2----------->   
C3H6 O2 +3 H2O + 3 O2 

Equação geral 
da Fotossíntese

luz e clorofila










