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FOTOSÍNTESI

Generalitats

• Fotosíntesi: conversió d’energia llumínica 
en energia química

• Les molècules que capten d’energia 
llumínica són els pigments

• Té dues fases:

Fase llumínica (acíclica o cíclica)

fase fosca o cicle de Calvin



Cloroplasts

Cloroplasts 



Teoria
endosimbiòntica

Lynn Margulis

Els pigments fotosintètics

• Clorofil·les: a, b, c, d verdes
• Terpens: carotens i xantofil·les vermelles i grogues
• Lipoproteïnes: ficocianina i ficoeritrina blau-verd i vermell

Bacterioclorofil·laBacteris fotosintètics

ficocianinaACianofícies

ficoeritrinaA i DAlgues vermelles

Carotens i xantofil·lesA i CAlgues brunes, 
dinoflagel·lats i 
diatomees

Carotens i xantofil·lesA i BPlantes i algues verdes

Carotens i xantofil·lesclorofil·lesPigments fotosintètics



La estructura de les clorofiles a i b

LA LUZ Y LOS PIGMENTOS
• La llum és una forma d’energia radiant.
• L’energia radiant és energia que es propaga en 

ones.
• Hi ha diverses formes d’energia radiant (ones de 

radio, infrarroges, ultraviolades, rajos X, etc.).
• Per sintetitzar nutrients, s’utilitzen únicament les 

ones de llum.



85>740Infrarrojo

176640-740Rojo

193585-640Anaranjado

210560-585Amarillo

230490-560Verde

260425-490Azul

292400-425Violeta

471<400Ultravioleta

Energía
(KJ/mol)

Rango de 
longitud de onda 
(nm)

Color

Rang d’absorció dels 
pigments

Els colors del espectre que el pigment clorofil·la 
absorbeix millor són el violeta, el blau i el vermell.

¿Perquè la clorofil·la és verda?



Els fotosistemes
Un fotosistema té 2 parts:

Antena: amb pigments de 
tots tipus que capten 
fotons s'exciten i passen 
l’energia a pigments del 
costat fins arribar al centre 
de reacció

Centre de reacció hi ha 
clorofil·les que poden donar 
e-

Hi ha 2 tipus de fotosistemes:

Fotosistema I (molècula diana absorbeix 700 nm), més abundants 
als tilacoides no apilats. Rep e- de la plastocianina. Els e- del 
centre de reacció van a parar a l’Ao

Fotosistema II (molècula diana absorbeix 680 nm) més abundants 
als tilacoides grana. Rep e- de l’aigua. Els e- del centre de reacció
van a parar a la feofitina.

Fotosistema



Fase 
llumínica

Fase fosca

Generalitats

Fases de la fotosíntesis



La fotosíntesis és un procés complex. La reacció
general es pot resumir en:

6 CO2 + 6 H2O + energía de luz         C6H12O6 + 6 O2

La fotosíntesis, ¿és una reacció exergònica o endergònica?

enzims

Clorofil·la

• La llum solar és la font d’energia que atrapa la clorofil·la, un 
pigment verd en les cèl·lules que els autòtrofs utilitzen per la 
fotosíntesis.

• El diòxid de carboni i l’aigua són les matèries primeres.
• Els enzims i els coenzims controlen la síntesis de glucosa, a 

partir de les matèries primeres.

EN LA FOTOSÍNTESIS:

Fase llumínica no cíclica

Ph feofitina,  Fd ferredoxina, FNR NADP+reductasa

Segons la posició de la plastoquinona en el dibuix, podrieu dir quin tipus de 
naturalesa química té?

pH=5

pH=8

Fotòlisi de l’aigua

Fotofosforilació

Fotoreducció de NADP



Energia de les molècules de la 
fotosíntesis acíclica

Ph feofitina, Q plastoquinona, cyt citocroms, PC plastocianina, Ao
primer acceptor d’e-del fot I, Fd ferredoxina 

Fase lumínica 
no cíclica



Fase lumínica
cíclica

Per fer ATP

NADP

NADP



Rubisco:ribulosa 
difosfat carboxilasa 
oxidasa

Plantes C3

En l’estroma es converteix en midó, 
ac. grassos o aminoàcids.

En el citosol fa glucosa i fructosa 
(sacarosa) que es transporta per la 
saba elaborada a la planta.

Per cada CO2
incorporat es 
gasten 2 NADPH I 
3 ATP

Fase fosca

BALANÇ DE LA FOTOSÍNTESI

6CO2+ 12H2O       C6H12O6 +  6O2  +  6H2O 

PER A UNA GLUCOSA ES NECESSITEN 12 NADPH i 18 ATP que 
procedeixen de la fase lluminosa

6 CO2 + 12 NADPH + 18 ATP → C6H12O6P + 12 NADP+ + 18 ADP + 17 Pi 



FOTORESPIRACIÓ I LES 
SOLUCIONS: 

PLANTES C4 I CAM

La fotorespiració: un enzim tocat del 
bolet!

La rubisco té afinitat pel CO2 (carboxilasa) i menys per l’O2 (oxidasa). 

De tota manera la concentració de cada un a l’atmosfera és de 0,35% i 
21% respectivament

Si fa calor els estomes de les fulles es tanquen, el CO2 no pot entrar i la 
fotòlisi de l’aigua segueix fent O2.

Llavors l'enzim rubisco reacciona amb l'O2 en comptes de fer-ho amb el 
CO2 de manera que la ribulosa-1,5-difosfat (5C) es transforma en 3-
fosfoglicerat (3C) i 2-fosfoglicolat (2C). 

La fotorespiració pot arribar a reduir la fotosíntesi en un 50%. La planta 
consumeix O2 i despren CO2.  

Aquesta condició de la rubisco sembla ser una relíquia evolutiva de quan a 
l’atmosfera no hi havia oxigen i la selecció natural no ha eliminat. En 
canvi, sí que les plantes disposen de mecanismes per a evitar els seus 
efectes perjudicials.



Una estratègia contra l’aparent 
malbaratament de l’activitat oxigenasa 

de la rubisco: les plantes C4

Localització del 
cicle de Hatch-
Slack entre 

diferents cèl·lules 
de plantes C4

En les plantes de clima tropical 
s’evita la fotorespiració
mitjançant el mecanisme de 
Hatch-Slack. 

Tenen dos tipus de cèl·lules
fotosintètiques:

al mesòfil es fixa el CO2 al 
PEP per la PEPcaboxilasa que
no queda perjudicada per una
alta concentració d’O2 per 
fomar oxalacetat de 4C per 
això es diuen plantes C4

A l’inteior arriba al malat i 
aquí dóna el CO2 per a fer el 
Calvin



Plantes CAM i C4

Una altra estratègia: Els cactus i 
orquídies: plantes CAM

• De nit obren els estomes i capten CO2 i 
el converteixen en malat per la via de 
Hatch-Slack el qual acumulen en vacúols 
on el pH baixa considerablement.

• De dia tanquen els estomes per no 
perdre aigua. Surt el malat dels vacúols 
i acaba el cicle donant CO2 que es 
captat per la rubisco per a fer glúcids.

• Algunes plantes CAM superadaptades a 
la calor tenen els estomes tancat de 
dia i de nit per evitar les pèrdues ‘aigua 
I reciclen tot els CO2 de la respiració
per a fer la fotosíntesi. Es clar, no 
poden créixer però si aguantar llargues 
sequeres.



Fotosíntesi anoxigènica o bacteriana
• Els organismes fotoautòtrofs anoxigènics converteixen la 

energia de la llum en energia química necessària per al 
creixement, però, no es produeix oxigen (O2) 

• Contenen un tipus de clorofil·la especial: bacterioclorofil·la.
• Aquests bacteris contenen a més carotenoides, pigments 

encarregats de l'absorció de l'energia de la llum i posterior 
transmissió a la bacterioclorofil·la. El color d'aquests pigments 
són els que li donen el nom a aquests bacteris: bacteris 
porpres del sofre i bacteris verds del sofre. 

• En els bacteris porpres i verds només hi ha un fotosistema I, 
el transport d'electrons és cíclic (el donador primari 
d'electrons i l'acceptor terminal d'electrons és la mateixa 
clorofil·la) no hi ha per tant reducció de NADP+ a NADPH, 
només es fabrica ATP. 

• En NADP+ es redueix mitjançant transport invers d'electrons 
gràcies als electrons donats pel hidrogen gasós (H2) o el 
sulfur d'hidrogen (H2S). En qualsevol cas mai es produeix 
oxigen.

• La reacció global és la següent:
• 2H2S + CO2 → [CH2O] + H2O + 2 S

Factors que influeixen en la fotosíntesi

• Temperatura: si augmenta la Tº la solubilitat del 
O2 i més ràpidament la del CO2, baixen. La Tº
pot desnaturalitzar els enzims.

• La concentració alta de CO2 augmenta la 
fotosíntesi fins a estabilitzar-se i de O2 la fa 
baixar deguda a la fotorrespiració.

• Llum: cada planta està adaptada  un interval 
d’intensitat de llum

• El color de la llum: si la llum és superior a 680 
nm només funciona el fotosistema 1 i la 
fotosíntesi disminueix sensiblement.



La quimiosíntesi

Quimiosíntesis
• És la síntesi d’ATP a 

partir de l’energia que es 
desprèn en les reaccions 
d’oxidació de 
determinades molècules 
inorgàniques.

• Ho fan bacteris, que amb 
aquests processos 
tanquen cicles 
biogeoquímics i ajuden a 
la vida al planeta.  



Els quimiosintètics o quimioautòtrofs
La quimiosíntesi consta de 2 fases:
1.- Reacció d’oxidació d’alguna substància 

inorgànica present en el medi amb la finalitat 
d’obtenir ATP per fosforilació oxidativa.

A red.  +  O2 -------------- A ox + ATP
Una part de l’ATP obtingut, s’utilitza per provocar 
un transport invers d’electrons en la cadena de 
transport electrònic i així obtenir NADH+H+.

2.- Coincideix amb la fase fosca de la fotosíntesi. 
Amb part de l’ATP obtingut i el NADH+H+, fer 
funcionar el cicle de Calvin i fabricar matèria 
orgànica a partir de CO2. El nitrogen s¡incorpora 
a partir dels nitrats, algunes espècies poden fer-
ho a partir de nitrogen atmosfèric (N2)

LA QUIMIOSÍNTESI



A la quimiosíntesi, com s’obté l’energia?
Segons el substrat utilitzat i la manera com s’obté l’energia (fase 1) 

podem parlar dels següents tipus de bacteris quimiosintètics:

Bacteris del nitrogen:  oxiden compostos reduïts de nitrogen. Hi ha 
de dos tipus: Aquests bacteris viuen al sòl i tenen un paper molt 
important en el cicle del nitrogen ja que el nitrat que s’obté de 
l’oxidació que fan de l’amoníac és utilitzable pels vegetals:

• Bacteris nitrosificants: Transformen amoníac en nitrits. Són 
Nitrosomones i Nitrosococcus:

2 NH3 +  3 O2 ---------------------- 2 HNO2 + 2 H2O + 
ATP

• Bacteris nitrificants: Transformen nitrits en nitrats. És Nitrobacter:
2 HNO2 +  O2 ----------------------- 2 HNO3 + ATP

Bacteris incolors del sofre:  aerobis obligats, viuen en aigües riques 
en sulfur d’hidrogen (fonts termals associades a magmatisme) o 
en les brànquies d’alguns invertebrats marins que viuen en 
ecosistemes sense llum en brolladors submarins d’aigües 
sulfuroses. S’utilitzen per a tractaments d’aigües residuals. No 
confondre amb els bacteris vermells o verds fotosintètics.

SH2 +  ½ O2 ---------- S + H2O + ATP
2S + 2H2O + 3 O2 -------------------------- 2 H2SO4 +  ATP

A la quimiosíntesi, com s’obté
l’energia?

Podem parlar dels següents tipus de bacteris quimiosintètics:
Bacteris del ferro: viuen en aigües riques en sals ferroses.Oxiden

compostos ferrosos (Fe+2) a fèrrics (Fe3+) 
2FeCO3 + 3H2O+ ½O2 ----- 2Fe(OH)3 + 2CO2 + ATP

Bacteris metanotròfics: desintegren el metà que prové d’aigües 
profundes amb emanacions volcàniques o matèria orgànica en 
descomposició.

CH4 + 2O2 ------ CO2 + 2H2O +ATP

Nitrosomonas Thiobacillus


