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Mitocôndrias 

Teoria 

 

As mitocôndrias são organelas de células eucariontes e tem como função produzir energia (ATP) para o 

metabolismo celular. Estas organelas apresentam uma membrana dupla, ribossomos 70s e DNA circular, o 

que indica sua origem endossimbiótica. 

A produção de energia ocorre através do processo de respiração celular, que apresenta três etapas: glicólise, 

ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Este processo é lento, porém com um alto rendimento energético. 

Podemos escrever a fórmula geral da seguinte forma: 

 

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + 38* ATP 

*atualmente pode-se encontrar considerando 30 ATP 

 

A molécula de ATP, ou adenosina tri fosfato, é formada por um nucleosídeo (adenina + ribose) ligado a três 

moléculas de fosfatos. O objetivo da respiração celular é transformar ADP (adenosina di fosfato) em ATP ao 

ligar mais uma molécula de fosfato, acumulando energia na molécula. 

 

Etapas da respiração celular aeróbica 

• Glicólise: Quebra da glicose, que ocorre no citoplasma. É considerada uma etapa anaeróbica. Uma 

molécula de glicose é quebrada com o gasto de 2 ATP, formando duas moléculas de piruvato e liberando 

4 ATP. Dois transportadores (NAD) também pegam os hidrogênios e são formados 2 NADH 

• Ciclo de Krebs: Ao entrar na mitocôndria, o piruvato é transformado em acetil e reage para formar o ácido 

cítrico, iniciando ciclo na região da matriz mitocondrial. Ao longo do ciclo, as moléculas são 

descarboxiladas e desidrogenadas, liberando gás carbônico para fora da célula e hidrogênio, que serão 

transportados para a próxima etapa. Também são produzidos 2 ATP. 

• Cadeia respiratória: Ocorre nas cristas mitocondriais. Os transportadores de elétrons acabam 

bombeando hidrogênios para o espaço intramembranar, alterando o gradiente de elétrons. O H+ em 

maior concentração no espaço intermembranar passa pela ATPsintase para retornar à matirz 

mitocondrial, e ao passar por esta proteína, moléculas de ATP são produzidas. O H+ livre reage com o 

oxigênio para formar água e evitar acidose da organela durante a etapa final, a fosforilação oxidativa. 

 

Fermentação 

A fermentação é um processo anaeróbico que ocorre apenas no citoplasma celular. O saldo energético é 

menor, de apenas 2 ATP (proveniente da glicólise), porém as reações são mais rápidas. 

• Fermentação lática: Após a glicólise, os piruvaros recebem hidrogênios dos NADH (que são oxidados em 

NAD) e formam uma molécula de lactato (ou ácido lático). 

• Fermentação alcoólica: Após a glicólise, os piruvatos perdem gás carbônico, formando um acetaldeído. 

Esta nova molécula que irá receber os hidrogênios, formando etanol e oxidando os NAD. 
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Exercícios 
 

1. Sobre as mitocôndrias, responda 

a) Através da análise de DNA, demonstrou-se que muitos genes da bactéria Rickettsia prowazekii, que 

causa um tipo de febre, são parecidos com os genes das mitocôndrias. Explique a teoria da 

biologia que reforça essa relação entre genes bacterianos e mitocondriais. 

b) A degradação da glicose na respiração celular ocorre em 3 (três) etapas metabólicas. Cite o nome 

dessas 3 (três) etapas da respiração celular e cite o (s) local (is) onde cada uma delas ocorre 

dentro da célula eucariota. 

 

 

2. Em uma situação experimental, camundongos respiraram ar contendo gás oxigênio constituído pelo 

isótopo 18O. A análise de células desses animais deverá detectar a presença de isótopo 18O, 

primeiramente: 

a) No ATP. 

b) Na glicose. 

c) No NADH. 

d) No gás carbônico. 

e) Na água. 

 

 

3. As células animais para a produção de energia necessitam de oxigênio, enzimas e substrato. Em 

relação ao processo de produção de energia, considere as afirmações abaixo. 

I - A fosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias. 

II - Na fase aeróbia, ocorre alta produção de ATP. 

III - A glicólise possui uma fase aeróbia e outra anaeróbia. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas I e II. 

d) Apenas II e III. 

e) I, II e III. 

 

 

4. A fermentação e a respiração celular são dois processos de obtenção de energia. Entretanto, um deles 

obtém maior quantidade de ATP que o outro. Marque a alternativa correta a repeito do rendimento dos 

dois processos. 

a) A fermentação é um processo mais eficiente, uma vez que o saldo final é de 30 ATP. 

b) A respiração celular é um processo pouco eficiente, pois são obtidos apenas 2 ATP. 

c) O saldo final de ATP da respiração celular é muito maior que o saldo da fermentação, que é de 

apenas 50 ATP. 

d) A fermentação possui um saldo de apenas 2 ATP, apresentando, portanto, pouco rendimento. 

e) O rendimento da fermentação é de apenas 1 ATP, enquanto a respiração apresenta saldo final de 

2 ATP. 
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5. Além do ácido lático, as bactérias geram vários produtos importantes através da fermentação. O queijo 

suíço, por exemplo, é fabricado pela fermentação de uma bactéria que forma ácido propiônico e gás 

carbônico. Esse gás forma as bolhas que se transformam nos famosos buracos do queijo suíço. Outra 

bactéria forma ácido acético, fermentando a sidra (vinho da maçã) ou vinho da uva, produzindo vinagre. 

O ranço da manteiga se deve a o ácido butírico, que também é produto da fermentação de bactérias. O 

álcool usado como combustível e como solvente, além de outros solventes como a acetona e o álcool 

isopropílico, também é produto da fermenta ção. 

(Linhares, Sérgio e Gewandsnajder, Fernando. Biologia Hoje. São Paulo, Editora Ática, 1997. Volume 1, p. 166.) 

A origem dos diversos resíduos da fermentação, como os citados no texto, depende da: 

a) variação de temperatura em que ocorrem as reações do processo. 

b) quantidade de energia produzida na forma de ATP ao longo da reação. 

c) forma de devolução dos hidrogênios capturados pelo NAD ao ácido pirúvico, formando diferentes 

compostos orgânicos. 

d) natureza química da molécula utilizada como matéria-prima na reação. 

e) disponibilidade de água como aceptor final de hidrogênios. 
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Gabarito 

 

1.  

a) A teoria que descreve o surgimento das mitocôndrias é a teoria da endossimbiose, que diz que um 

ser procarionte foi fagocitado por um outro ser eucarionte, e passaram a viver em simbiose 

mutualística. 

b) Glicólise – citoplasma, ciclo de Krebs – matriz mitocondrial, cadeia respiratória – cristas 

mitocondriais. 

 

2. E 

O oxigênio é o aceptor final de elétrons na cadeia respiratória, e ao reagir com hidrogênios, ele forma a 

molécula de água. Caso o oxigênio inspirado apresente alguma marcação darioativa, como descrito na 

questão, ele será encontrado na molécula de água, formada no final do processo de respiração celular.  

 

3. C 

I [correto] – a fosforilação oxidativa, última etapa da cadeia respiratória, ocorre nas cristas mitocondriasi. 

II [correto] – a fase aeróbica da respiração celular, a cadeia respiratória, é onde tem a maior produção de 

ATP. 

III [incorreto] – a glicólise é considerada uma etapa anaeróbica, por não utilizar o oxigênio.  

 

4. D 

O saldo energético da respiração celular é muito maior que o da fermentação. A fermentação produz 

energia apenas durante a glicólise, com o saldo final de 2 ATP. 

 

5. C 

O texto apresenta produtos de diferentes tipos de fermentação (como a fermentação alcoólica e a 

fermentação acética). Na fermentação, a reação vai variar dependendo de quais moléculas irão receber 

os hidrogênios transportados pelo NADH, já que esta molécula tem que ser oxidadas. Logo, a forma que 

o piruvato e seus produtos recebem hidrogênios pelo NAD que varia os compostos orgânicos formados 

no final do processo. 


