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RESUMO   
 

 

A respiração celular e a fermentação são reações do metabolismo energético dos organismos, que tem como 

objetivo a obtenção de energia na forma de ATP (moeda energética da célula).  

 

Os processos da respiração celular ocorrem no citoplasma e nas mitocôndrias. As três etapas da respiração 

são: 

• Glicólise: A glicólise ocorre no citosol da célula e não utiliza o oxigênio. Nela, ocorre a quebra 

inicial da glicose, gerando duas moléculas de piruvato (ácido pirúvico); 

• Ciclo de Krebs: Ocorre a descarboxilação e desidrogenação completa dos piruvatos, e é liberado 

gás carbônico e elétrons, que são capturados por aceptores intermediários, o NAD e o FAD.  

• Cadeia respiratória: Os elétrons levados pelo NAD e FAD passam por diversos transportadores, 

sendo os mais importantes os citocromos, e a energia do elétron é utilizada para bombear prótons 

para o espaço intermembranas da membrana. Com o aumento da concentração de H+ dentro da 

mitocôndria, para evitar a acidez da organela, os elétrons se ligam ao oxigênio, que é o último 

aceptor de elétrons, formando água. A cadeia respiratória tem como produto final 34 ATP. 

 

 
 

Fermentação 
A fermentação é um processo anaeróbico de obtenção de energia, e pode ser pode ser alcoólica ou lática.  

A etapa inicial da fermentação é a mesma da respiração celular: a glicólise. O rendimento energético da 

fermentação é apenas do 2 ATP, porém é um processo mais rápido que a respiração aeróbica.  

 

Na fermentação alcoólica, após a glicólise o piruvato perde o gás carbônico, formando um aldeído 

(acetaldeído ou etanal), e quando ele recebe os hidrogênios do NAD forma o etanol. As leveduras (fungos) 

realizam essa fermentação, que é importante para a produção de cerveja, pães e etanol (combustível).  

 

Na fermentação lática, após a glicólise, o NAD reoxida o piruvato, que se transforma em ácido lático. Observe 

que não há liberação de CO2 
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Principais diferenças 
 

• Respiração Aeróbia: Ocorre nas mitocôndrias e depende de oxigênio. Tem alto rendimento 

Fermentação: Ocorre no citosol (hialoplasma). Anaeróbico (independe do oxigênio), mas  tem baixo 

rendimento energético. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. As pressões ambientais pela redução na emissão de gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição da 

dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltar para os combustíveis renováveis, 

principalmente para o etanol. Líderes na produção e no consumo de etanol, Brasil e Estados Unidos da 

América (EUA) produziram, juntos, cerca de 35 bilhões de litros   do produto em 2006.Os EUA utilizam 

o milho como matéria-prima  para a produção desse álcool, ao passo que o Brasil utiliza a cana-de-

açúcar. O quadro abaixo apresenta alguns índices relativos ao  processo de obtenção de álcool nesses 

dois países. 
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Se comparado com a utilização do milho como matéria-prima  na obtenção do etanol, o uso da cana-

de-açúcar é: 

a) mais eficiente, pois a produtividade do canavial é maior que a do milharal, superando-a em mais 

do dobro de litros  de álcool produzido por hectare. 

b) mais eficiente, pois gasta-se menos energia fóssil para produzir 1 litro de álcool com milho do que 

para produzi-lo com cana.  

c) igualmente eficiente, pois, nas duas situações, as diferenças entre o preço de venda do litro do 

álcool e o custo de sua  produção se equiparam. 

d) menos eficiente, pois o balanço energético para produzir  o etanol com cana é menor que o 

balanço energético para produzi-lo com milho. 

e) menos eficiente, pois o custo de produção do litro de álcool com cana é menor que o custo de 

produção a partir do milho. 

 

2. As características dos vinhos dependem do grau de maturação das uvas nas parreiras porque as 

concentrações de diversas substâncias da composição das uvas variam à medida que as uvas vão 

amadurecendo. O gráfico a seguir mostra a variação da concentração de três substâncias presentes  

em uvas, em função do tempo. 

 

 
 

O teor alcoólico do vinho deve-se à fermentação dos açúcares do suco da uva. Por sua vez, a acidez 

do vinho produzido é proporcional à concentração dos ácidos tartárico e málico. Considerando-se as 

diferentes características desejadas, as uvas podem ser colhidas 

a) mais cedo, para a obtenção de vinhos menos ácidos e menos alcoólicos.  

b) mais cedo, para a obtenção de vinhos mais ácidos e mais alcoólicos. 

c) mais tarde, para a obtenção de vinhos mais alcoólicos e menos ácidos. 

d) mais cedo e ser fermentadas por mais tempo, para a obtenção de vinhos mais alcoólicos. 

e) mais tarde e ser fermentadas por menos tempo, para a obtenção de vinhos menos  

alcoólicos. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

 

1. a 

Comparada com o milho, o uso da cana é mais eficiente, pois há  mais que o dobro da produtividade (8 

mil litros por ha para a cana contra 3 mil para o milho) 

 

2.  c 

Quanto mais tarde, maior a concentração de açúcares e menor quantidade de ácidos. Quanto maior a 

concentração de açúcares, mais substrato para a fermentação a lcóolica, que gerará vinhos de maior teor 

de álcool.   

 

 

 


