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Metabolismo energético 
 

Resumo 

 

Respiração Aeróbica 

O objetivo da respiração celular aeróbica é a obtenção de energia a partir da quebra de glicose, na presença do 
gás oxigênio (O2).  
 

Equação geral da respiração: C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O 
 
A energia formada estará na forma de ATP, adenosina trifosfato, uma molécula fundamental para o 
metabolismo do corpo, já que o rompimento das ligações fosfato (formando ADP, adenosina difosfato) libera 
energia para a execução de funções vitais. A respiração celular pode ser dividida em três etapas: Glicólise, Ciclo 
de Krebs e Cadeia Respiratória. 
 

1. Glicólise 
A quebra da glicose (glicólise) consiste na quebra de uma molécula de glicose (C6H12O6) em duas moléculas 
de piruvato (C3H4O3), sendo quatro H captados por 2 NADs (moléculas carreadoras de hidrogênio). É um 
processo anaeróbico e ocorre no citosol. 
 

 
 
A glicólise produz saldo de 2 ATPs, pois produz 4, mas consome 2 para ser realizada. É uma etapa comum aos 
fermentadores e aos aeróbicos. Entre a Glicólise e o Ciclo de Krebs, há uma fase preparatória, na qual o piruvato 
perde um CO2, dois H que são captados pelo NAD e se torna um acetil, que se combina a Coenzima A (CoA) e 
entra, por fim, no ciclo. 
 
2. Ciclo de Krebs: 

Uma série de reações que modificam o piruvato em diversas moléculas, liberando 2 GTP (uma molécula similar 
ao ATP), CO2, NAD2H e FAD2H (outros carreadores de Hidrogênio, como NAD, porém com menor rendimento 
energético). O CO2 é descartado, enquanto o NAD2H e o FAD2H são usados na Cadeia Respiratória. O Ciclo de 
Krebs ocorre na matriz mitocondrial. 
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3. Cadeia Respiratória: 
Os NAD2H e FAD2H passam a transportadores encontrados nas cristas mitocondriais (citocromos) e são 
transportados um a um por eles, liberando elétrons, o que rende energia para o bombeamento de H+ para o 
espaço intermembrana. Ao chegar no último transportador, o elétron vai para o último aceptor de elétrons, o 
oxigênio. 
Os H+ são bombeados através de uma enzima que funciona como um canal de H+, conhecida como ATP-
sintase. Isso faz com que os H+ voltem ao espaço interno da mitocôndria, a matriz mitocondrial. A ATP-sintase 
então produz ATP em massa conforme há passagem de H+ por ela, produzindo então uma alta quantidade de 
ATP. O papel do oxigênio é combinar-se com estes H+, impedindo a acidose da célula, formando então água. 

 
 

Respiração Anaeróbica 

A respiração anaeróbica apresenta as mesmas etapas que a respiração aeróbica: glicólise, ciclo de Krebs e 

cadeia respiratória. A diferença é que neste tipo de respiração não há presença de oxigênio, sendo o aceptor 

final de elétrons outros compostos, como o nitrogênio ou o enxofre. Este tipo de metabolismo é comum, por 

exemplo, em bactérias que participam do ciclo do nitrogênio. 

Exemplo de respiração anaeróbica: C6H12O6 + 4 NO3 → 6 CO2 + 4 NO3 + 2 N2 + ATP 
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Fermentação 

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. 
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• Fermentação acética: Após a fermentação alcoólica, o álcool etílico é parcialmente oxidado, formando 

o ácido acético. Este tipo de fermentação é comum para produção de vinagre. 

 

Fotossíntese 

A fotossíntese é o processo de produção de matéria orgânica, utilizando água, gás carbônico e energia 
luminosa, e que ocorre no cloroplasto.  

 
Ela é dividida em duas fases: a fotoquímica (com mais duas divisões) e a enzimática. 

• Fase Fotoquímica 
o Fotofosforilação Cíclica: A clorofila é excitada pela luz e os elétrons vão passando através de 

transportadores deixando a energia para a transformação de ADP em ATP. 
o Fosforilação Acíclica e Fotólise da água: Nesta fase o elétron excitado pela luz sai da 

clorofila A, passando por transportadores, porém, não voltam a clorofila A e param no NADP. 
Esta clorofila A que necessita dos elétrons é reabastecida pela clorofila B, que perde elétrons 
pela excitação da luz. A molécula de água sofre fotólise e é quebrada em H+ + OH- , onde os 
elétrons do OH- vão para a clorofila B, equilibrando-a. Os H+ se juntam ao NADP, formando 
NADP2H e o restante servirá para a formação do oxigênio 

• Fase Enzimática 
Nesta fase é utilizado os ATPs e NADP2H da fase clara juntamente com o CO2. Este CO2 será fixado 
em ribulose bifosfato no ciclo de Calvin-Benson. Neste processo é liberado após duas voltas no ciclo 
2 PGAL, que servirão para a formação da glicose. 
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Quimiossíntese 

É o processo de geração de energia através da oxidação de substâncias inorgânicas para a produção de 
substâncias orgânicas como a glicose. Somente as bactérias são capazes de realizar esta atividade. Elas 
obedecem a esta equação geral. 
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Exercícios 

 

1. Uma organela citoplasmática realiza a importante função de fornecer energia à célula por meio da 

respiração celular. Esse processo compreende duas fases, a anaeróbia e a aeróbia, denominadas, 

respectivamente: 

a) Fosforilação Oxidativa e Acetil Coenzima A. 

b) Fosforilação Oxidativa e Glicólise. 

c) Acetil Coenzima A e Fermentação. 

d) Fermentação e Glicólise. 

e) Glicólise e Fosforilação Oxidativa. 

 

2. A glicólise é um processo que compreende dez reações químicas, cada uma delas com a participação 

de uma enzima específica. Assinale a alternativa correta em relação à glicólise anaeróbica. 

a) É o processo responsável pela quebra da glicose, transformando-a em piruvato ou ácido pirúvico. 

b) É realizada apenas em células animais e procariontes heterotróficos. 

c) Promove a quebra da glicose no interior da mitocôndria. 

d) Libera energia na forma de 38 ATPs. 

e) Transforma ácido lático em ácido pirúvico. 

 

3. O crescente aumento da temperatura ambiental traz como uma de suas consequências a redução do O2 

dissolvido na água. Em temperaturas mais altas os seres aquáticos, em sua maioria pecilotérmicos (ou 

de sangue frio), se aquecem e têm sua taxa metabólica aumentada. Esse conjunto de efeitos se torna 

um problema porque o aumento do metabolismo torna esses seres aquáticos: 

a) Menos ativos, exigindo menos energia e menor consumo de O2 na respiração. 

b) Mais ativos, exigindo mais energia e menor consumo de O2 na respiração. 

c) Mais ativos, exigindo mais energia e maior consumo de O2 na respiração. 

d) Menos ativos, exigindo menos energia e maior consumo de O2 na respiração. 

e) Mais ativos, exigindo menos energia e maior consumo de O2 na respiração. 

 

4. Ao se relacionarem os processos bioenergéticos com a estrutura da mitocôndria, constata-se que: 

a) O transporte de elétrons se faz por complexos proteicos da membrana mitocondrial externa. 

b) O ATP é sintetizado em um complexo proteico da membrana mitocondrial interna. 

c) O ciclo de Krebs ocorre no citoplasma e fornece piruvato para a matriz mitocondrial. 

d) Os elétrons fluem da matriz mitocondrial para o citoplasma por canais iônicos. 

e) As enzimas que participam da glicólise se localizam na matriz mitocondrial. 
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5. O processo de respiração celular ocorre em três etapas: Glicólise, Ciclo de Krebs e Cadeia Respiratória. 

Marque a alternativa correta com relação a essas etapas. 

a) O ciclo de Krebs e a glicólise ocorrem na matriz mitocondrial. 

b) No ciclo de Krebs, uma molécula de glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. 

c) Nas cristas mitocondriais, há transferência dos hidrogênios transportados pelo NAD e pelo FAD 

através da cadeia respiratória, levando à formação de água. 

d) A utilização de O2 se dá nas cristas mitocondriais, durante o ciclo de Krebs. 

e) A via glicolítica ocorre somente nos processos anaeróbios, enquanto o ciclo de Krebs ocorre nos 

processos aeróbios. 

 

6. 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 
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7. Na padaria, a fila para comprar pão era grande. O padeiro justificou que o pão não estava pronto porque 

a estufa, onde a massa era mantida, havia quebrado e a massa não havia crescido. Na produção do pão, 

a estufa é importante, pois garante a temperatura adequada para 

a) o processo de respiração anaeróbica das leveduras adicionadas à receita, que produzem o oxigênio 

que faz a massa crescer antes de ser assada. 

b) a expansão do gás carbônico produzido pela respiração dos fungos adicionados à receita, expansão 

essa que garante o crescimento da massa. 

c) a evaporação da água produzida pela respiração das leveduras adicionadas à receita, sem o que a 

massa não cresceria, pelo excesso de umidade. 

d) o processo de fermentação dos fungos adicionados à receita, o que faz com que a massa cresça 

antes de ser assada. 

e) a evaporação do álcool produzido pela fermentação das leveduras adicionadas à receita; álcool que, 

em excesso, mataria essas leveduras, prejudicando o crescimento da massa. 

 

8. A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a 

energia solar é convertida em energia química que, juntamente com água e gás carbônico (CO2), é 

utilizada para a síntese de compostos orgânicos (carboidratos). A fotossíntese é o único processo de 

importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, 

aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando 

CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos 

recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente (biomassa) como em tempos remotos 

(combustível fóssil), é resultante da atividade fotossintética. 

As informações sobre obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais 

de fotossíntese e respiração, descritas no texto, permitem concluir que 

a) o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. 

b) os carboidratos convertem energia solar em energia química. 

c) a vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. 

d) o processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera. 

e) a produção de biomassa e de combustível fóssil, por si, é responsável pelo aumento de CO2 

atmosférico.. 
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9. As figuras abaixo se referem ao sistema fotossintético do vegetal representado por uma folha sob duas 

situações ambientais. 

 

A interpretação dessas figuras que esquematicamente destacam aspectos relacionados ao processo da 

fotossíntese envolve reconhecer que: 

a) A energia solar incidente é convertida em energia química potencializada na estrutura molecular da 

glicose. 

b) O CO2 absorvido, principalmente nos estômatos, é decomposto com desprendimento do oxigênio e 

fixação do carbono. 

c) O CO2 que é eliminado da planta principalmente durante a noite resulta da oxidação de moléculas 

orgânicas, e é simultaneamente utilizado na fotossíntese. 

d) A clorofila atua como molécula que é sensível à energia solar e é mais eficiente na absorção das 

radiações que são percebidas como luz verde. 

e) A produtividade primária da fotossíntese é, em sua maior parte, convertida em celulose, principal 

reserva da planta. 

 

10. “Foram os trabalhos de Calvin, Bassham e Benson, empreendidos desde l946, que permitiram conhecer 

as diversas etapas da redução de CO2 a glicídios. Esses pesquisadores trabalharam com algas verdes 

unicelulares, às quais forneceram CO2 marcados com C14 (carbono radioativo), demonstrando que o 

primeiro composto estável que aparece é o ácido fosfoglicérico, já que um dos seus carbonos é 

radioativo”.  

A que fenômeno corresponde esta descrição? 

a) Fotofosforilação cíclica. 

b) Fase clara da fotossíntese. 

c) Fase escura da fotossíntese. 

d) Fotofosforilação acíclica. 

e) Fotólise da água.. 
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Gabarito 

 

1. E 

A glicólise é um processo anaeróbico ocorrido no citosol, enquanto a fosforilação oxidativa é aeróbica e 

ocorre nas cristas mitocondriais. 

 

2. A 

A glicólise é o processo de quebra da glicose em duas moléculas de piruvato, composto também 

conhecido como ácido pirúvico. 

 

3. C 

Em temperaturas elevadas, o metabolismo destes animais acelera, exigindo assim maior consumo de 

oxigênio para produção de ATP, oxigênio este que estará em falta devido a menor solubilidade do gás no 

líquido quente. 

 

4. B 

A síntese de ATP ocorre em um complexo de proteínas nas cristas mitocondriais durante a fosforilação 

oxidativa, havendo destaque para a enzima ATP-sintase. 

 

5. C 

Os hidrogênios removidos do NAD e do FAD, seus carreadores intermediários, passam pela cadeia 

respiratória e são doados, ao final do processo, ao oxigênio, seu aceptor final, formando água. 

 

6. 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. 

 

7. D 

A massa cresce antes de ser assada devido ao processo de fermentação alcoólica das leveduras, fungos 

unicelulares que, em condições anaeróbicas, realizam essa fermentação e liberam gás carbônico na massa, 

o que a faz inchar. 

 

8. C 

Considerando que os principais organismos produtores são fotossintetizantes e que esses organismos 

dependem diretamente da energia solar, pode-se dizer que praticamente toda a vida depende da energia 

solar. 

 

9. A 

O processo de fotossíntese consiste na utilização de energia luminosa, proveniente do sol, para a fixação 

de energia química na forma de glicose. 

 

10. C 

As etapas do Ciclo de Calvin compreendem o que é conhecido como fase escura da fotossíntese, devido 

a não-utilização direta de energia luminosa neste processo.. 

 


