
Fatores que influenciam a fotossíntese 
A intensidade com a qual uma célula executa a fotossíntese pode ser avaliada pela quantidade de 
oxigênio que ela libera para o ambiente, ou pela quantidade de CO2 que ela consome. 
Quando se mede a taxa de fotossíntese de uma planta, percebe-se que essa taxa pode aumentar 

ou diminuir, em função de certos parâmetros. Esses parâmetros são conhecidos como fatores 

limitantes da fotossíntese. A fotossíntese tem alguns fatores limitantes, alguns intrínsecos e 

outros extrínsecos. 

Fatores limitantes intrínsecos 
Disponibilidade de pigmentos fotossintetizantes 
Como a clorofila é a responsável principal pela captação da energia limunosa, a sua falta restringe 
a capacidade de captação da energia e a possibilidade de produzir matéria orgânica. 
Disponibilidade de enzimas e de cofatores 
Todas as reações fotossintéticas envolvem a participação de enzimas e de co-fatores, como os 
aceptores de elétrons e os citocromos. A sua quantidade deve ser ideal, para que a fotossíntese 
aconteça com a sua intensidade máxima. 

Fatores limitantes extrínsecos 
A concentração de CO2 
O CO2 (gás carbônico ou dióxido de carbono) é o substrato empregado na etapa química como 
fonte do carbono que é incorporado em moléculas orgânicas. As plantas contam, naturalmente, 
com duas fontes principais de CO2: o gás proveniente da atmosfera, que penetra nas folhas através 
de pequenas aberturas chamadas estômatos, e o gás liberado na respiração celular. 

 
Sem o CO2, a intensidade da fotossíntese é nula. Aumentando-se a concentração de CO2a 
intensidade do processo também se eleva. Entretanto, essa elevação não é constante e ilimitada. 
Quando todo o sistema enzimático envolvido na captação do carbono estiver saturado, novos 
aumentos na concentração de CO2 não serão acompanhados por elevação na taxa fotossintética. 
A Temperatura 
Na etapa química, todas as reações são catalisadas por enzimas, e essas têm a sua atividade 
influenciada pela temperatura. De modo geral, a elevação de 10 °C na temperatura duplica a 
velocidade das reações químicas. 

 
Entretanto, a partir de temperaturas próximas a 40 °C, começa a ocorrer desnaturação 

enzimática, e a velocidade das reações tende a diminuir.  



 

Portanto, existe uma temperatura ótima na qual a atividade fotossintetizante é máxima, que não 
é a mesma para todos os vegetais. 
O comprimento de onda 

A assimilação da luz pelas clorofilas a e b, principalmente, e secundariamente pelos pigmentos 

acessórios, como os carotenoides, determina o espectro de ação da fotossíntese. 
 
Nota-se a excelente atividade fotossintética nas faixas do espectro correspondentes à luz 
violeta/azul e à luz vermelha, e à pouca atividade na faixa do verde. 

 
Para que uma planta verde execute a fotossíntese com boa intensidade, não se deve iluminá-la 
com luz verde, uma vez que essa luz é quase completamente refletida pelas folhas. 
Intensidade luminosa 
Quando uma planta é colocada em completa obscuridade, ela não realiza fotossíntese. 
Aumentando-se a intensidade luminosa, a taxa da fotossíntese também aumenta. 
Todavia, a partir de um certo ponto, novos aumentos na intensidade de iluminação não são 
acompanhados por elevação na taxa da fotossíntese. A intensidade luminosa deixa de ser um 
fator limitante da fotossíntese quando todos os sistemas de pigmentos já estiverem sendo 

excitados e a planta não tem como captar essa quantidade adicional de luz. Atingiu-se o ponto 

de saturação luminosa. 

 
Aumentando-se ainda mais a intensidade de exposição à luz, chega-se a um ponto a partir do 

qual a atividade fotossintética passa a ser inibida. Trata-se do ponto de inibição da fotossíntese 
pelo excesso de luz. 
 


