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FOTORRESPIRAÇÃO
É um processo que as plantas

desenvolveram para a sua proteção contra

a fotoinibição da fotossíntese.



O PROCESSO
Perda de CO2 na presença de luz

Ocorre nos peroxissomos

Sob condições de radiação excessiva

necessário evitar a fotoinibição

diminuição da afinidade da Rubisco com o CO2 em

temperaturas mais elevadas



O PROCESSO
Ocorre sob condições de estresse oxidativo

com os estômatos fechados, ocorre um acúmulo de O2

proveniente da fotossíntese

Enzima Rubisco age no O2 ao invés de agir no CO2

mais O2 disponível do que CO2

dependência de luz para ativar a Rubisco



O PROCESSO
Atividade da RuBP + O2 (rubisco com atividade de oxigenase)

formação do 3-fosfoglicerato

consumo de energia para liberar o CO2 e para regenerar

a RuBP 

CO2 liberado parte da quebra de uma molécula orgânica sem

que outra seja formada

via catabólica

inversamente proporcional à fotossíntese (anabólica)



VANTAGENS E DESVANTAGENS DA
FOTORRESPIRAÇÃO



Não ocorre fixação de carbono
carbono fixado como CO2 é
liberado 

Reduz o crescimento das plantas.
perda do CO2 pode levar à
morte

DESVANTAGENS



VANTAGENS
Consumo do excesso de ATP e NADPH
produzidos na fotossíntese;

protege a planta da
fotoinibição;
recuperação mais rápida do
estresse



FOTORRESPIRAÇÃO EM
PLANTAS C3, C4 E CAM



Plantas C3

Plantas C4

Fotorrespiração ocorre nas
célu las do mesof i lo.

Fotorrespiração ocorre no
cloroplasto da bainha.

Menor f ixação de CO2;
Redução do crescimento.

Reaproveitamento de CO2;
Mais ef ic iente.



Estômatos abertos só à

noite (acumulando CO2)

Plantas CAM
CO2 reservado em forma

de malato

Malato usado posteiormente

no cic lo de Calv in-Benson
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