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RuBisCO: UM ESTUDO EXPERIMENTAL E TEÓRICO 

 
A compreensão do complexo mecanismo de competição entre CO2 e O2 pelo sítio 

ativo da enzima RuBisCO, nos revela novos caminhos que nos possibilitarão uma 

maior eficiência na incorporação do carbono no Ciclo de Calvin. Neste trabalho, 

estudamos as propriedades estruturais e eletrônicas do sítio ativo da RuBisCO 

tanto do ponto de vista experimental, utilizando técnicas de espectroscopia de 

absorção do Ultravioleta-Visível (UV-Vis) e de espectroscopia de emissão de 

Fluorescência, como do ponto de vista teórico, através do emprego da Teoria do 

Funcional Densidade (DFT) e Teoria do Funcional Densidade Dependente do 

Tempo (TDDFT), para obter uma interpretação mais precisa dos dados 

experimentais obtidos e comparar os dados existentes na literatura. Os dados 

experimentais e os resultados teóricos obtidos nos indicaram que a enzima 

RuBisCO pode ser ativada por meio de incorporação de CO2 e de íons Mg2+. Os 

nossos resultados, baseados nos cálculos DFT e TDDFT, mostram que a molécula-

base do sítio ativo é o carbamato bifosfato (CaBP), além da região do resíduo de 

lisina. Também observamos que a possível função do átomo de Mg, presente na 

molécula de RuBP, quando excitado, ou seja, spin s=1, é quebrar, ou separar, os 

fosfatos para uma futura formação dos açúcares. Também verificamos que a 

absorção de radiação UV-Vis pela enzima diminui à medida que se que aumenta a 

concentração de MgCl2. E que a emissão de fluorescência aumenta com a variação 

da concentração de MgCl2 e CaCl2 até ocorrer a saturação da sua intensidade. Os 

nossos resultados indicam que a água ajuda a solução salina a blindar a absorção 

da RuBisCO e que, no caso da emissão de fluorescência, este efeito é o inverso, ou 

seja, a água atua de forma que haja superposição das intensidades de emissão da 

RuBisCO e da solução salina. Esperamos, então, que a metodologia desenvolvida 

neste trabalho, bem como os resultados obtidos, possa servir de guia para futuros 

trabalhos a fim de solucionar os mecanismos de ativação da enzima, assim como a 

incorporação de CO2 para futuras formações de açúcares. 


