
Fermentação





Fluxo de energia nos sistemas biológicos

A energia

radiante é

captada pelos

seres fotos-

sintéticos e

transformada

em energia

química que

passa através

das cadeias

alimentares e

é usada no

metabolismo

celular.

As células são sistemas abertos que têm como caraterística o 

METABOLISMO CELULAR.

Para desenvolver as suas funções, as

células gerem os recursos energéticos

existentes nas ligações de químicas.



ATP: ADENOSINA TRIFOSFATO

ATP é uma molécula composta por ribose (açúcar), adenina (uma

base nitrogenada), e três grupos de fosfato. serve de transporte de

energia na célula.

Grupos Fosfato Ribose

Adenina



Fosfato inorgânico

Energia

Adenosina trifosfato (ATP)

Adenosina difosfato (ADP)

P P

P P P

P ++

H2O
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ATP: ADENOSINA TRIFOSFATO

As ligações entre os grupos fosfato na extremidade do ATP 

pode ser quebrado por hidrólise.



Mobilização de Energia

Reacções 

endoenergéticas

Reacções 

exoenergéticas

ATP

ADP

O ATP medeia as transferências de energia nas células.



Na célula, a energia obtida a partir da reação de

hidrólise de ATP, REAÇÃO EXERGÓNICA, que pode ser

usada para conduzir uma REAÇÃO ENDERGÓNICA.



(b) Função mecânica: o ATP fornece energia 
e a Proteina hidroliza e move-se.

Proteína de membrana

P
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Soluto
Transporte de soluto
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Vesicula Fibra do citoesqueleto

Proteina Proteina moveu-se

(a) Função de transporte: o ATP fosforila
proteínas de transporte

ATP

ATP

O ATP conduz

reações endergónicas

por fosforilação com

a transferência de um

grupo fosfato para a

outra molécula, tal

como um reagente.



O ATP é um recurso renovável que é regenerado por adição 

de um grupo fosfato para o adenosina difosfato (ADP)

P iADP +

Energia do Catabolismo
(processo exergónico 
de obtenção de energia)

Energia do Anabolismo
(processo Endergónico
de consumo de energia)

ATP + H2O



Energia

Mobilização de Energia

O conceito de energia livre 

pode ser aplicada à química 

dos processos da vida.



Mobilização de Energia

Nas vias catabólicas, além de ATP, intervêm compostos, como o NAD+,

que transportam protões H+ e electrões , do hidrogénio.

NAD+ + 2 e- +2 H+ NADH + H+

oxidação

redução

Aceitador final 

é OXIGÈNIO

Aceitador final são 

MOLÉCULAS 

INORGÂNICAS

Aceitador final são 

MOLÉCULAS 

ORGÂNICAS



Redução do NAD+

Oxidação do NADH

2 e– + 2 H+

2 e– + H+

NAD+ + 2[H]

NADH

Nicotinamida
(forma oxidada)

Nicotinamida
(forma reduzida)



Metabolismo

 Reacções que

conduzem à síntese

de moléculas

complexas a partir de

outras mais simples

 ENDOENERGÉTICAS

 Reacções de

degradação de

moléculas

complexas noutras

mais simples

 EXOENERGÉTICAS

Anabolismo Catabolismo



https://www.youtube.com/watch?v=qZTur4EXKpg

https://www.youtube.com/watch?v=qZTur4EXKpg


No início do séc. XIX Louis

Pasteur desenvolveu uma

série de experiências para

entender o processo

fermentativo levado a cabo

por leveduras.



As leveduras

 São fungos unicelula-

res que se multiplicam

rapidamente quando as

condições do meio são

favoráveis.

Saccharomyces cerevisiae



Dispositivo experimental



Resultados…

Dispositivo Temperatura

Nº de 

indivíduos 

observados

Odor Turvação da cal

A 

(sem oxigénio)

Aumento 

ligeiro
Aumento

Cheiro a 

álcool
Água turva

B

(com oxigénio)

Aumento 

acentuado

Aumento muito 

acentuado
Sem cheiro

Água muito 

turva

Ao fim de 48 horas:

a. Justifique a variação da temperatura ocorrida em cada um

dos dispositivos.

b. Apresente uma hipótese explicativa para a variação do

número de indivíduos entre A e B.



Interpretação dos resultados

c. A partir do cheiro que se obteve qual foi a substância se

formou ?

d. Identifique o papel da água de cal.

e. Explique a diferença de resultados obtida nas duas

montagens experimentais.

f. Admitindo que a glicose sofreu um processo degradativo,

estabeleça a equação química que traduz a reação

ocorrida.



Então…

 As leveduras são capazes
de degradar a glicose na
presença e ausência de
oxigénio;

 A degradação da glicose
permite obter energia;

 O processo é mais eficaz
na presença de oxigénio;

 Na ausência de oxigénio
forma-se etanol e CO2.



Seres anaeróbios



Degradação da glicose 

na ausência de oxigénio

Processo fermentativo



Etapa 1: Glicólise

Degradação da 

glicose com 

formação de duas 

moléculas de ácido 

pirúvico.

Engloba a fase de 

ativação e fase de 

rendimento.

Etapa que ocorre no 

citoplasma.







ATP

ADP

Hexokinase

1

ATP

ADP

Hexoquinase

1

Glucose

Glucose-6-phosphate

Glucose

Glucose-6-phosphate



Hexokinase

ATP

ADP

1

Phosphoglucoisomerase

2

Fosfogluco-isomerase

2

Glucose

Glucose-6-phosphate

Fructose-6-phosphate

Glucose-6-fosfato

Fructose-6-fosfato



1

Hexokinase

ATP

ADP

Phosphoglucoisomerase

Phosphofructokinase

ATP

ADP

2

3

ATP

ADP

Fosfofructo-quinase

Fructose-
1, 6-difosfato

Glucose

Glucose-6-phosphate

Fructose-6-phosphate

Fructose-
1, 6-bisphosphate

1

2

3

Fructose-6-fosfato

3



Glucose

ATP

ADP

Hexokinase

Glucose-6-phosphate

Phosphoglucoisomerase

Fructose-6-phosphate

ATP

ADP

Phosphofructokinase

Fructose-
1, 6-bisphosphate

Aldolase

Isomerase

Dihydroxyacetone
phosphate

Glyceraldehyde-
3-phosphate

1

2

3

4

5

Aldolase

Isomerase

Fructose-
1, 6-disfosfato

Dihidroxiacetona
fosfate

Gliceraldeiido-
3-fosfato

4

5



2 NAD+

NADH2

+ 2 H+

2

2 P i

Triose phosphate
dehydrogenase

1, 3-Bisphosphoglycerate

6

2 NAD+

Triose fosfato
dehidrogenase

NADH2

+ 2 H+

2 P
i

1, 3-Disfosfoglicerato

6

2

2

Gliceraldeiido-
3-fosfato



2 NAD+

NADH2

Triose phosphate
dehydrogenase

+ 2 H+

2 P
i

2

2 ADP

1, 3-Bisphosphoglycerate

Phosphoglycerokinase

2 ATP

2 3-Phosphoglycerate

6

7

2

2 ADP

2 ATP

3-Fosfoglicerato

Fosfoglicero-
quinase

2

7

1, 3-Disfosfoglicerato



Triose phosphate
dehydrogenase

2 NAD+

2 NADH

+ 2 H+

2 P i

2

2 ADP

Phosphoglycerokinase

1, 3-Bisphosphoglycerate

2 ATP

3-Phosphoglycerate2

Phosphoglyceromutase

2-Phosphoglycerate2

2-Fosfoglicerato2

2

Fosfoglicero-mutase

6

7

8

8
3-Fosfoglicerato



2 NAD+

NADH2

2

2

2

2

+ 2 H+

Triose phosphate
dehydrogenase

2 P i

1, 3-Bisphosphoglycerate

Phosphoglycerokinase

2 ADP

2 ATP

3-Phosphoglycerate

Phosphoglyceromutase

Enolase

2-Phosphoglycerate

2 H2O

Phosphoenolpyruvate

9

8

7

6

2 2-Fosfoglicerato

Enolase

2

2 H2O

Fosfoenolpiruvato

9



Triose phosphate
dehydrogenase

2 NAD+

NADH2

2

2

2

2

2

2 ADP

2 ATP

Pyruvate

Pyruvate kinase

Phosphoenolpyruvate

Enolase
2 H2O

2-Phosphoglycerate

Phosphoglyceromutase

3-Phosphoglycerate

Phosphoglycerokinase

2 ATP

2 ADP

1, 3-Bisphosphoglycerate

+ 2 H+

6

7

8

9

10

2

2 ADP

2 ATP

Piruvato quinase

2 Piruvato

10

2 P
i

Fosfoenolpiruvato



Fase de ATIVAÇÃO

Glicose

2 ADP + 2 P 2 ATP Gasto

Produção4 ATP

Fase de produção de energia

4 ADP + 4 P

2 NAD+ +  4 e– + 4 H+ 2 NADH + 2 H+

2 Piruvato + 2 H2O

2 Piruvato + 2 H2OGlucose
Balanço:

4 ATP formados – 2 ATP usados 2 ATP

2 NAD+ +  4 e– + 4 H+ 2 NADH + 2 H+



Etapa 2: redução do piruvato

Redução do 

ácido pirúvico.

Etapa que 

ocorre no 

citoplasma.

De acordo com 

o produto 

formado 

consideram-se 

diferentes 

processos 

fermentativos.



Tipos de Fermentação

 A Fermentação consiste na glicólise seguida de

reações que regeneram o NAD+, que pode voltar

a ser usado na glicólise.

 Os dois tipos mais comuns de fermentação que

podem ocorrer são a alcoólica e a láctica.

 Na fermentação alcoólica, o piruvato é

convertido em etanol passando por duas

reações, onde se origina o CO2.





Há uma diversidade de processos e conforme o

microrganismo ou as condições ambientais, podem

formar-se diferentes produtos.

Processos fermentativos



É um processo que

está na base da

produção e/ou

transformação de

produtos usados na

alimentação humana.

Aplicações da fermentação



Produção de Pão

 Levedura Saccharomyces 

cerevisiae

 Temperatura favorável é de 27ºC

 Hidrólise do amido da farinha em

açúcares simples e posterior

transformação em CO2 e etanol.

 O CO2 é o produto desejado, pois

confere ao pão a sua textura

porosa. O etanol evapora.

 A fermentação inicia-se com a

adição das leveduras e termina

quando o calor as mata.



Produção de Vinho

 Levedura Saccharomyces 

cerevisiae que existe na casca das 

uvas.

 Uvas são colhidas, esmagadas e

tratadas com compostos de enxofre

que inibem o crescimento de

microrganismos competidores com

as leveduras. As uvas esmagadas

formam o mosto, que inicialmente é

mexido para provocar a aerificação

e crescimento das leveduras.

 Posteriormente é deixado em

repouso, criando condições

favoráveis à fermentação.



Produção de Cerveja

 Fabricada a partir de malte presente

em grãos de cevada germinados e

secos e outras substâncias ricas em

amido através das leveduras S.

cerevisiae ou S. carlsbergensis.

 Quando termina a fermentação a

cerveja é armazenada alguns

meses e ocorre a precipitação de

leveduras e outras substâncias

indisejáveis.

 Depois a cerveja é carbonatada,

clarificada, filtrada e engarrafada.



Produção de Iogurtes

 Fermentação do leite por bactérias

que produzem ácido láctico a partir

da lactose.

 Aquecimento prévio do leite (86 a

93ºC) para destruir contaminantes

(Pasteurização).

 Junção, após arrefecimento, de

uma junção de Lactobacillus

bulgaricus e Streptococcus

termophillus até o pH atingir valores

de 3 a 5.

 A acidez provoca a coagulação das

proteínas.



Produção de Queijos

 Vários tipos de queijos são

produzidos dependendo da acção

de vários tipos de bactérias

lácticas em culturas simples ou

mistas.

 As bactérias produzem ácido láctico

e outras substâncias que

contribuem para o sabor e o aroma.

 A acidez provoca a coagulação das

proteínas.

 A ação secundária de outras

bactérias ou fungos pode originar

sabores característicos.



Produção de Vinagre

 É um subproduto da fermentação

alcoólica.

 Após a fermentação, são

adicionadas bactérias como

Gluconobacter, que produzem ácido

acético na presença de oxigénio.

 Por isso não é considerada uma

fermentação no sentido bioquímico

do termo.



Fim



Transformação e utilização de energia 

pelos seres vivos, na presença de oxigénio

Respiração aeróbia



Tanto os hidratos de carbono, as gorduras e as proteínas

podem ser todos usados como combustível, mas geralmente

refere-se a respiração celular a partir da glicose :

C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O + Energia (ATP + Calor)

A transferência de electrões durante as reações químicas,

liberta a energia armazenada nas moléculas orgânicas.

Esta energia libertada é finalmente utilizada para sintetizar ATP.

Respiração celular inclui tanto a respiração aeróbia como a

anaeróbia, mas esta expressão é, mais usada para se referir a

respiração aeróbia.



Reações de oxidação-redução, ou 

reações redox

São 

reações 

químicas 

que 

transferem 

electrões 

entre os 

reagentes.

Na oxidação, uma substância perde

electrões, ou é oxidada.

Na redução, uma substância ganha

electrões, ou é reduzida (a quantidade de

carga positiva é reduzida).

Durante a respiração celular, a glicose é

oxidada, e O2 é reduzido.

Energia

Reduzida

Oxidada





Estrutura da Mitocôndria

Membran

a externa

Membran

a interna 

(cristas)

Matriz



Inicia-se no 

citoplasma 

com a etapa 

da glicólise.

O resto do 

processo 

ocorre na 

mitocôndria

Respiração

celular1 - Glicólise

2 – Formação 

de acetil-CoA

3– Ciclo de Krebs

4 – Cadeia 

transportadora 

de electrões



1ª Etapa: Glicólise

• Semelhante à fermentação. 

• Única etapa que ocorre no 

citoplasma.

• Formação de ácido 

pirúvico, 2 ATP e NADH.

A glicólise ocorre em quase 

todos os organismos. 

Provavelmente evoluiu em 

seres procariontes antigos 

antes de haver oxigénio na 

atmosfera.



2ª etapa: Formação de 

acetil-COa

• Na matriz da mitocôndria

• Descarboxilação – libertação

de CO2

• Oxidação do ácido pirúvico



3ª etapa: Ciclo de krebs

Acetil Co-A

combina-se com 

composto 4C

4 Oxidações –

formação de NADH 

e FADH2

2 

descarboxilações

– libertação de CO2

Formação de 1 

ATP



 Após a glicólise e o ciclo de ácido cítrico, o NADH e

FADH2 contêm a maioria da energia extraída a partir da

glicose.

 Estas duas moléculas transportadoras de electrões vão

cedê-los para a cadeia de transporte de electrões, onde

ocorre a síntese de ATP através da fosforilação oxidativa.

3ª etapa: Ciclo de krebs





4ª etapa: cadeia 

transportadora de e-

Fluxo de electrões

1. Indique os momentos da cadeia 

respiratória em que há :

1.1 oxidações-reduções;

1.2. fosforilação.

2. Identifique o aceitador final de 

electrões ao longo desta cadeia.

3. Descreva como se origina a 

água durante a respiração.



O NADH e o FADH2

cedem os electrões a

uma cadeia transpor-

tadora onde:

- Os H+ “bombeados”

para o espaço

intermembranar criam

um gradiente iónico;

- A passagem de H+

gera energia para

fosforilar o ADP e formar

ATP;

-O Oxigénio é o

aceitador final dos

electrões e H+, formando

água.

4ª etapa: cadeia 
transportadora de e-



Resumindo…



Localização

A glicólise  -

citoplasma

A oxidação do ácido 

pirúvico e ciclo de 

Krebs - matriz da 

mitocôndria (1)

Cadeia 

transportadora de 

electrões - cristas 

mitocondirais (2)

1





Rendimento Energético

2 NADH
2 NADH

6 NADH
2 FADH2

1 NADH = 3 ATP

1 FADH2 = 2 ATP



Máximo por molécula de glicose:
Cerca de
36 ou 38 

ATP

+ 2 ATP+ 2 ATP + cerca de 32 ou 34 ATP

Fosforilação 
Oxidativa:

Transporte de 
electrões e 

quimiosmose

Ciclo do 
ácido 
Cítrico

2
Acetil
CoA

Glicólise

Glicose
2

Piruvato

2 NADH 2 NADH 6 NADH 2 FADH2

2 FADH2

2 NADHCITOSOL

transporte de 
electrões através 
da membrana ou

MITOCÔNDRIA

Rendimento Energético



Proteinas Glícidos

Amino
ácidos

Glicose

Lípidos

Glicerol Ácidos 
gordos

Glicólise

Glicose

Gliceraldehido-3-fosfato

Piruvato
NH3

Acetil CoA

Ciclo do 
Ácido 
Cítrico

Fosforilação 
Oxidativa

Respiração celular de 

cada grupo de 

macromoléculas



Análise comparativa

Respiração aeróbia e fermentação



Etapa comum: Glicólise.

Ocorrem reações de 

oxidação-redução com 

formação de moléculas 

transportadoras de 

electrões (NADH e FADH2).

Ambos os processos são 

vias metabólicas de 

produção de energia.

Semelhanças



Diferenças
Respiração Aeróbia Fermentação

Tem de ocorrer na presença de O2, que

é o aceitador final de electrões na

cadeia transportadora.

Ocorre na ausência de Oxigénio. Os

electrões são utilizados nas reações de

formação dos produtos finais.

Os produtos finais são compostos de 

pouca energia potencial (H2O e CO2).

Os produtos finais são compostos

orgânicos de elevada energia potencial

(ácido láctico ou etanol), ou seja, a

oxidação não é completa.

Rendimento energético: 36 ou 38 ATP Rendimento energético: 2 ATP

Ocorrem descarboxilações em duas

fases: formação de acetil-CoA e no ciclo

de Krebs.

Só ocorrem descarboxilações na

fermentação alcoólica

O NADH e FADH2 formados durante o

processo, são utilizados na última etapa

para a formação de grandes

quantidades de energia.

O NADH formado na glicólise é utilizado

na etapa seguinte, mas sem intervir na

produção de energia.



Diferenças



Glicose

Glicólise

Piruvato

CITOPLASMA

Sem O2

presente:

Fermentação

Com O2 presente:

Respiração 

celular aeróbica

MITOCÔNDRIA

Acetil CoAEtanol
Ou 

Lactato
Ciclo do 

ácido 
Cítrico





Produção de ATP nas células musculares

O organismo pode 

recorrer à 

fermentação láctica 

para produzir energia 

em situações de 

esforço muito intenso 

e de curta duração.

Permite obter ATP 

mais rapidamente, 

embora em menos 

quantidade.



Complementaridade entre a 

Fotossíntese e Respiração celular
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