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O capítulo discute os tipos de metabolismo energético presentes na natureza. 
Inicialmente relembra o fluxo de energia nos ecossistemas (já discutido em 
capítulos anteriores), e apresenta os processos pelos quais as células obtêm 
energia por meio dos alimentos. São abordados: as diferenças entre respi-
ração e fermentação, a importância do ATP, a identificação dos organismos 
que obtêm energia pela fermentação e quais obtêm pela respiração, o uso da 
fermentação pela espécie humana e o papel das mitocôndrias na respiração 
celular. Posteriormente, são apresentados, de forma detalhada, o processo de 
fermentação, fotossíntese e quimiossíntese. 

O metabolismo energético

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender os processos utilizados para a obtenção de energia.

 • Diferenciar fermentação e respiração, e os organismos que utili-
zam cada um dos processos.

 • Analisar o papel das mitocôndrias na respiração celular.

 • Entender sobre o processo de fotossíntese, suas etapas e seus 
mecanismos, e diferenciá-la da quimiossíntese. 

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Identidade dos seres vivos.
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 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Caderno de anotações.

 • Lápis. 

Promova a leitura do texto inicial Quantos quilômetros um carro percorre com 
20 hambúrgueres e debata as questões do Boxe Explorando as ideias do texto 
(página 234). Relembre com os alunos o fluxo de energia nos ecossistemas 
e discuta o tópico Energia química: a energia escondida (página 235). Apre-
sente aos alunos os processos pelos quais as células obtêm energia por meio 
dos alimentos: a fermentação e a respiração. Ao longo da explicação sobre 
esses processos, confeccione uma tabela com as principais características 
de cada processo, buscando evidenciar suas diferenças. Faça questionamen-
tos que promovam a reflexão dos alunos ao tentarem identificar quais orga-
nismos vivos utilizam cada um dos processos vistos. Discuta com os alunos 
o uso da fermentação pela espécie humana e leve vídeos que demonstrem os 
processos abordados nesta aula. 

AULA 1

PREPARAÇÃO

Busque imagens, esquemas e vídeos que retratem os processos de respira-
ção e fermentação (aula 1) e também sobre fotossíntese e quimiossíntese 
(aula 3).

AULA 2 

Inicie a aula relembrando os processos de fermentação e respiração utilizando 
a tabela confeccionada na aula anterior. Apresente aos alunos o papel das mi-
tocôndrias na respiração celular, utilizando a imagem da página 240 para abor-
dar os processos em comum e também os que diferem a respiração da fer-
mentação. É interessante promover uma atividade para que os alunos possam 
confeccionar esquemas sobre os processos para uma melhor sistematização 
e compreensão do conteúdo. Trabalhe com os alunos o texto do Boxe Mais 
aprofundamento (página 239), os exercícios 1, 2 e 3 do quadro Para recapitular 
(página 243) e a atividade do Boxe Desenvolvendo habilidades (página 244). 
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Por meio das discussões ao longo das exposições dos processos, dos exer-
cícios trabalhados em sala de aula, e com a visualização e discussão dos 
vídeos, é possível verificar o real entendimento por parte dos alunos, se eles 
conseguem diferenciar os processos de obtenção de energia e os organis-
mos que utilizam cada processo, como também entender a fotossíntese e a 
quimiossíntese. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 3 

Para a discussão do conteúdo Fotossíntese e quimiossíntese (páginas 240 a 
242) é interessante relembrar os processos discutidos em aulas anteriores. 
Apresente o processo de fotossíntese e quimiossíntese descritos no texto, 
utilizando imagens em slides e vídeos que exemplifiquem e promovam uma 
melhor visualização de ambos os processos. Trabalhe com os alunos o texto 
As transformações da luz: não só na fotossíntese! (páginas 242 e 243), os 
exercícios 4 e 5 do quadro Para recapitular (página 243) e os exercícios do 
Biologia nos vestibulares e no ENEM (páginas 246 e 247).  


