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TÓPICOS DA AULA
INTRODUÇÃO AO METABOLISMO
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FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA
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Moeda
energética da

célula

ATP





recebe

libera



Moléculas
transportadoras de
hidrogênio, cujas
formas oxidadas estão
representadas pelo
NAD+ ; NADP+ e FAD.



O NAD e o FAD são nucleotídeos
associados respectivamente às
vitaminas nicotinamida e
riboflavina.

NAD é a sigla da molécula Nicotina
mida-Adenina-Dinucleotídeo 
FAD, a da molécula Flavina-
Adenina-Dinucleotídeo
NADP apresenta um grupo fosfato
(P)



NAD é a sigla da molécula Nicotina mida-Adenina-Dinucleotídeo
FAD, a da molécula Flavina-Adenina-Dinucleotídeo
NADP apresenta um grupo fosfato (P)



 Atua em
processos

catabólicos que
são os processos

de quebra de
moléculas como

é o caso da
fermentação e da

respiração 

Atua em
processos

anabólicos que
são os de síntese
como é o caso da
fotossíntese e da
quimiossíntese

 Atua em
processos

catabólicos mas
está restrito

apenas a
algumas etapas

da respiração

NAD+ FAD NADP+ 



Organismos
autotróficos e
heterotróficos
precisam gerar
energia através da
quebra de
compostos ricos
em energia
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Processo anaeróbio:
Fermentação 

Cadeia
Transportadora
de elétrons

Fermentação
Lática

Fermentação
Alcoólica

Respiração aeróbia

Glicólise

Ciclo de Krebs



Os seres vivos aeróbios são os seres
que utilizam o oxigênio para suas

reações e precisam dele. 
 Só sobrevivem em meio rico desse

gás.  
Realizam a Respiração Aeróbia



 
Os seres aeróbios facultativos podem

sobreviver em ambientes com ou sem
oxigênio.

ex: fungo utilizado na produção de
cerveja Saccharomyces cerevisiae



 
Os seres anaeróbios estritos não respiram

oxigênio e podem morrer na presença dele. 

ex: bacilo causador do tétano,
Clostridium tetani



Processo  anaeróbio:
Fermentação 

Cadeia
Transportadora
de elétrons

Fermentação
Lática

Fermentação
Alcoólica

Respiração aeróbia

Glicólise

Ciclo de Krebs



O hidrogênio combina-se com
moléculas transportadoras de
hidrogênio (NAD+ ), formando
NADH + H+ . 

A energia liberada é usada para a
síntese de ATP, resultando, no final
do processo, um saldo de 2ATP  e
2NADH.



O piruvato formado na
glicólise é um composto-
chave no metabolismo
celular, pois pode ser

utilizado tanto nos
processos aeróbios como

nos anaeróbios. 

O principal fator
determinante de qual via o

piruvato vai seguir, é o
oxigênio. 

Na presença desse gás, o piruvato é
degradado em CO2  e H2O na
respiração. Na ausência, é
parcialmente degradado nos
processos de fermentação.

processos
aeróbios

processos 
anaeróbios 

PIRUVATO



Fermentação
 

A fermentação é um processo anaeróbio
(não utiliza gás oxigênio) de síntese de ATP

e não envolve cadeia respiratória. Na
fermentação, o aceptor final de hidrogênios

é um composto orgânico. 



A fermentação lática
tem esse nome
porque, como
resíduos da “quebra”
da glicose, são
produzidas moléculas
de ácido lático
(lactato) . 



A equação que descreve o processo é :

2

glicose(6C) + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+  → 2 Piruvato(3C)  + 2 ATP + 2 NADH
2 Piruvato(3C) + 2 NADH → 2 Lactato(3C)  + 2 NAD+ 

 



Músculo

Lactobacillus



Importante para
produção de laticínios

Lactobacillus



Importante para
produção de laticínios

Lactobacillus

O sabor azedo do leite fermentado se
deve ao ácido lático formado e eliminado
pelos lactobacilos. O abaixamento do pH

causado pelo ácido lático provoca a
coagulação das proteínas do leite e a

formação do coalho, usado na fabricação
de iogurtes e queijos.

A fermentação lática realizada por
ação bacteriana (os lactobacilos)

ocorre a partir da glicólise dos
carboidratos: glicose ou a

galactose, obtidas a partir da
quebra de uma molécula de lactose

(açúcar presente no leite). 



Músculo



Músculo



 Atividades de alta intensidade têm de depender da
degradação anaeróbia de substratos, porque não há
oxigênio suficiente para permitir o metabolismo aeróbio;
ainda mais, somente carboidratos podem ser oxidados
anaerobiamente. 

Em outras palavras, a energia para este tipo de exercício é
proveniente da degradação anaeróbia de glicose. Por ter
baixo rendimento em ATP e velocidade alta, esta via
consome o glicogênio muscular, o que restringe a duração
de atividades máximas a períodos curtos de tempo.

Músculo



A fermentação alcoólica é assim chamada
porque, como resíduos da “quebra” da

glicose, são produzidas moléculas de álcool
etílico (ou etanol) e de gás carbônico.

Fermentação Alcoólica



A equação que descreve o processo é :
glicose(6C) + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+  → 2 Piruvato(3C)  + 2 ATP + 2 NADH

2 Piruvato(3C) + 2 NADH → 2 Etanol (2C)  + 2 NAD+ + 2 CO2 
 



Saccharomyces cerevisae

ETANOL

AMIDO



Saccharomyces cerevisae

ETANOL

AMIDO

 O gás produzido fica
retido, formando
câmaras gasosas que
fazem a massa
crescer e ficar
fofinha quando
assada. Nós não
sentimos o gosto do
álcool porque ele
evapora, quando o
pão está assando!





Lactobacillus e pelas
células musculares

iogurtes e coalhadas

Fungos 

Pão, cerveja e vinho

glicose(6C) + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+  → 2 Piruvato(3C)  + 2 ATP + 2 NADH2
2 Piruvato(3C) + 2 NADH2 → 2 Lactato(3C)  + 2 NAD+ 

 

glicose(6C) + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+  → 2 Piruvato(3C)  + 2 ATP + 2 NADH2
2 Piruvato(3C) + 2 NADH2 → 2 Etanol (2C)  + 2 NAD+ + 2 CO2 

 











Sustenta 1 a 2 segundos de
contração
intensa. 

CREATINA 
FOSFATO(CP)

corrida de 100 m rasos, natação por
25 m, levantamento de peso, saque
no tênis, salto em altura, chute no
futebol etc.

Músculo-Creatina fosfato

ATP

Moeda energética
Muscular

[CP] é 3-5x > [ATP] e garante
energia para trabalho muscular

de 5-8 segundos



 é preciso > [Oxigênio]
para que a glicose

possa ser totalmente
degradada 

Músculo-Glicose
Anaeróbia



É a fonte principal de energia para
corridas de 200, 400 ou 1.000 m rasos,
natação de 100 a 200 m, corridas
intermitentes (arrancadas), etc.

início de um esforço extenuante -->
hipóxia (baixa [Oxigênio]) --> A
degradação anaeróbia da glicose ;
não pode continuar
indefinidamente;
capaz de sustentar exercícios
intensos com duração de 1 a 2 min;



Acima de 2 a 3 min de esforço
vigoroso, o trabalho muscular
contínuo é feito, principalmente,
à custa de ATP obtido por
oxidação aeróbia dos substratos
disponíveis.

Por exemplo: corridas de 1.500 m
ou mais, ciclismo e esqui
competitivos, maratona, etc.

GLICOSE de modo a manter
a glicemia em níveis
próximos do normal até o
final da atividade.

Adrenalina
 [Ácido graxos]  

atividade
física

 

 Oxidação dos Ácido
graxos  

 [Oxigênio]  acarreta na oxidação completa
da  glicose (glicólise anaeróbia) 

Músculo


