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Respiração celular e fermentação 

Teoria 

 

Respiração Celular 

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. 

 

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 ATPs, mas consome 2 ATPs 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. 
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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. 

 

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. 
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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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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 obtenção de energia para a realização das diversas atividades celulares ocorre, na maioria dos 

seres vivos, a partir da reação esquematizada a seguir. 

 

Essa reação representa o processo de: 

a) Respiração. 

b) Fotossíntese. 

c) Quimiossíntese. 

d) Fermentação lática. 

e) Fermentação alcoólica. 

 

 

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. 

 

 

 

https://djalmasantos.files.wordpress.com/2011/05/022.jpg
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4. No gráfico a seguir observa-se a produção de CO2 e ácido lático no músculo de um atleta que está 

realizando atividade física.  

 

Sobre a variação da produção de CO2 e ácido lático em A e B, analise as seguintes afirmativas. 

I. A partir de T1 o suprimento de O2 no músculo é insuficiente para as células musculares 

realizarem respiração aeróbica. 

II. O CO2 produzido em A é um dos produtos da respiração aeróbica, durante o processo de 

produção de ATP (trifosfato de adenosina) pelas células musculares. 

III. Em A as células musculares estão realizando respiração aeróbica e em B um tipo de 

fermentação. 

IV. A partir de T1 a produção de ATP pelas células musculares deverá aumentar. 

Das afirmativas acima, são corretas: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas III e IV. 

c) Apenas I, II e III. 

d) Apenas I, II e IV. 

e) Apenas II, III e IV 
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5. No processo de fabricação de pão, os padeiros, após prepararem a massa utilizando fermento 

biológico, separam uma porção de massa em forma de "bola" e a mergulham num recipiente com 

água, aguardando que ela suba, como pode ser observado, respectivamente, em I e II do esquema a 

seguir. Quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao forno.  

 

Um professor de Química explicaria esse procedimento da seguinte maneira: "A bola de massa 

tornase menos densa que o líquido e sobe. A alteração da densidade deve-se à fermentação, 

processo que pode ser resumido pela equação:  

 

Considere as afirmações abaixo.  

I. A fermentação dos carboidratos da massa de pão ocorre de maneira espontânea e não depende 

da existência de qualquer organismo vivo.  

II. Durante a fermentação, ocorre produção de gás carbônico, que se vai acumulando em cavidades 

no interior da massa, o que faz a bola subir.  

III. A fermentação transforma a glicose em álcool. Como o álcool tem maior densidade do que a 

água, a bola de massa sobe.  

Dentre as afirmativas, apenas:  

a) I está correta.  

b) Il está correta.  

c) I e II estão corretas.  

d) II e III estão corretas.  

e) III está correta. 
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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 imagem representa a reação de quebra da glicose na presença de oxigênio para obtenção de energia, 

com subprodutos sendo o CO2 e H2O. Esse processo é denominado respiração celular. 

 

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. C 

A afirmativa IV está errada, pois em T1 ocorre a fermentação lática, que gera menos ATP que a 

respiração aeróbica mostrada em T0. 

 

5. B 

a afirmativa I está errada, pois a fermentação necessita de organismos como bactérias ou fungos. A 

afirmativa III está errada, pois a bola sobre devido a liberação de gás carbônico no processo 

fermentativo, e não pela presença do álcool. 

 

 


