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Fermentação e Respiração Anaeróbica 

 

Teoria  

 

A fermentação é um processo anaeróbico, que envolve a obtenção de energia a partir da glicólise, e 

subsequente formação de produtos secundários, que variam de acordo com o processo fermentativo. Há 

diversas formas de fermentação, mas as duas principais são: 

• Fermentação lática: Devolução do H para o piruvato pelo NAD2H, formando lactato/ácido lático. É 

realizada por lactobacilos e pelas células musculares, principalmente. Gera apenas 2 ATP. Pode ser 

empregada para fabricação de iogurte. 

• Fermentação alcoólica: O piruvato sofre uma descarboxilação, liberando CO2. Isso origina uma 

molécula de acetaldeído, que receberá dois H oriundos do NAD2H, formando um etanol. É realizada 

apenas por fungos, em especial as leveduras. Pode ser utilizada para fabricação de combustíveis, pães, 

massas, bebidas alcoólicas, entre outros produtos. O CO2 liberado faz a massa do pão crescer e o 

etanol pode ser usado para consumo (cervejas, vinhos) ou para combustível. 

 

 

A respiração anaeróbica apresenta as mesmas etapas e saldo energético da resiração celular aeróbica (36 

ATP, com glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória). A diferença porém é que o oxigênio não está 

presente nesse tipo de metabolismo, sendo os aceptores finais de elétrons o nitrogênio ou o enxofre. Esse 

metabolismo está presente, por exemplo, em bactérias do ciclo do nitrogênio. 
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Exercícios 

 

1. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo 

de uma molécula de glicose gera moléculas de ATP. Contudo em condições anaeróbicas, o consumo 

de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas duas moléculas de ATP. 

 

Qual curva representa o perfil de consumo de glicose, para manutenção da homeostase de uma 

célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual de 

concentração de oxigênio? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

 

2. Muitas contaminações do solo por combustíveis orgânicos chegam ao solo sub-superficial, onde a 

disponibilidade de oxigênio é mais baixa. Assim, uma das propostas existentes no Brasil é a de que a 

atividade de degradação por microrganismos anaeróbicos presentes nesses solos seja estimulada, já 

que são ricos em ferro oxidado. Nessa situação, o ferro exerceria função fisiológica equivalente à do 

oxigênio, que é a de: 

a) Reduzir os poluentes orgânicos. 

b) Catalizar as reações de hidrólise. 

c) Aceitar elétrons da cadeia respiratória. 

d) Doar elétrons para a respiração anaeróbia. 

e) Complexar-se com os poluentes orgânicos. 
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3. A lei 7678 de 1988 define que “vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples 

de uva sã, fresca e madura”. Na produção de vinho, são utilizadas leveduras anaeróbicas facultativas. 

Os pequenos produtores adicionam essas leveduras ao mosto (uvas esmagadas, suco e cascas) com 

os tanques abertos, para que elas se reproduzam mais rapidamente. Posteriormente, os tanques são 

hermeticamente fechados. Nessas condições, pode-se afirmar, corretamente, que 

a) o vinho se forma somente após o fechamento dos tanques, pois, na fase anterior, os produtos da 

ação das leveduras são a água e o gás carbônico. 

b) o vinho começa a ser formado já com os tanques abertos, pois o produto da ação das leveduras, 

nessa fase, é utilizado depois como substrato para a fermentação. 

c) a fermentação ocorre principalmente durante a reprodução das leveduras, pois esses 

organismos necessitam de grande aporte de energia para sua multiplicação. 

d) a fermentação só é possível se, antes, houver um processo de respiração aeróbica que forneça 

energia para as etapas posteriores, que são anaeróbicas. 

e) o vinho se forma somente quando os tanques voltam a ser abertos, após a fermentação se 

completar, para que as leveduras realizem respiração aeróbica 

 

 

4. A fermentação e a respiração celular apresentam uma etapa em comum, apesar de serem processos 

bastante distintos. Observe as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta um processo 

comum à fermentação e à respiração celular.  

a) Ciclo de Krebs. 

b) Glicólise. 

c) Ciclo de Calvin. 

d) Cadeia respiratória. 

e) Cadeia transportadora de elétrons. 

 

 

5. Dois microrganismos, X e Y, mantidos em meio de cultura sob condições adequadas, receberam a 

mesma quantidade de glicose como único substrato energético. Após terem consumido toda a 

glicose recebida, verificou-se que o microrganismo X produziu três vezes mais CO2 do que o Y. 

Considerando-se estas informações, concluiu-se ter ocorrido: 

a) Fermentação alcoólica no microrganismo X. 

b) Fermentação lática no microrganismo X. 

c) Respiração aeróbica no microrganismo Y. 

d) Fermentação alcoólica no microrganismo Y. 

e) Fermentação lática no microrganismo Y. 
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Gabarito 

 

1. E 

O metabolismo anaeróbico gera menos ATP por glicose consumida, então o consumo de glicose em 

condições anaeróbicas é alto. Conforme a célula recebe oxigênio e passa ao metabolismo aeróbico, a 

taxa de consumo de glicose para a formação de ATP diminui. 

 

2. C 

A função do Ferro, neste caso, é agir como um aceptor de elétrons, assim como o oxigênio o faz na 

respiração aeróbica. 

 

3. A 

Se o tanque estiver aberto, as leveduras fazem respiração aeróbica. Apenas após o fechamento dos 

tanques, tornando o ambiente anaeróbico, as leveduras iniciam o processo de fermentação alcoólica 

necessário para fabricar o vinho. 

 

4. B 

A glicólise é uma etapa comum a todos os tipos de respiração e à fermentação, produzindo um saldo 

de 2 ATP para a célula. 

 

5. D 

O organismo X realiza respiração aeróbica, produzindo assim 6 moléculas de CO2 por glicose 

consumida. O organismo Y produz a terça parte disso, ou seja, 2 moléculas de CO2, portanto, trata-se 

da fermentação alcoólica. 

 


