
Sistema Anaeróbio Lático 
(glicólise) 

 Bioquímica do Exercício 2019 - EEFERP 

Prof. Dr. Tiago R. Figueira 



Os três sistemas de liberação de energia 
química são nomeados: 

2 

Metabolismo 
Anaeróbio Imediato 

Metabolismo 
Aeróbio 

Metabolismo 
Anaeróbio Lático 

 
Anaeróbio alático Glicolítico Oxidativo 
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A via de degradação da glicose: glicólise 

1 Glicose 

2 Piruvato 2 Acetil-CoA Mitocôndria 2 Lactato 

•Ocorre no citoplasma 
•Não utiliza O2 nunca 
•Estimulada por Ca2+ e 
adrenalina 

Sequência de 10 reações que degradam glicose em piruvato 

É energética per se, pois 
há ressíntese de 2ATPs por 
unidade de glicose 
degradada 



Reação geral líquida 



As três enzimas regulatórias da glicólise 

Cox&Nelson (2014) 



Degradação do glicogênio muscular gera glicose 6-fosfato 
para a via glicolítica 

Glicogênio 

Glicose 1-P 

Envolve apenas 3 
enzimas 



Regulação hormonal e por Ca2+ da glicogênio 
fosforilase (i.e., da glicogenólise): 
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O destino do piruvato com a glicólise sobrestimulada 
durante contração muscular vigorosa 

1 Glicose 

2 Piruvato 2 Acetil-CoA mitocôndria 2 Lactato 

 Sob estimulo, há muita 
formação de piruvato e NADH 

• Ca2+  
• Adrenalina 
•Estado energético celular 
  (↓ATP, ↑AMP) 

O excesso de piruvato e de 
NADH “forçam” a redução do 
piruvato em lactato 

Glicogênio 

Glicose 1-P 



A formação do lactato a partir do piruvato 
permite alta taxa glicolítica 



O rendimento do sistema anaeróbio 
lático (glicólise c/ formação de lactato) 

Reação geral da glicólise: 

1Glicose + 2NAD+ + 2ADP + 2Pi →  
2Piruvato + 2NADH + 2H+ +2H2O + 2ATP  

Glicólise rápida com excesso de piruvato sendo convertido a lactato: 

1Glicose + 2ADP + 2Pi → 2Lactato + 2H2O + 2ATP  

Reação da lactato desidrogenase: 

2Piruvato + 2NADH + 2H+ ↔ 2Lactato + 2NAD+ 
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A formação do lactato é devida a alta 
taxa glicolítica, não é hipóxia! 

Abstract 
I have proposed an explanation of lactate production and output by red and 
white skeletal muscle during repetitive contractions. The proposal does not 
require O2 lack to slow oxidative phosphorylation. In this 

proposal  lactate  production is due to the fact that 
activation of glycolysis is more rapid than activation of 
oxidative phosphorylation. This results in a transient elevation of 

NADH in the cytoplasm and net  lactate  production. Once oxidative 
phosphorylation is fully activated and the activation of glycolysis wanes, 
balance is again achieved.  lactate  production decreases and may become net 

utilization. 

Stainsby  (1986) 



Acúmulo de lactato muscular em 
decorrência de um Sprint de 30 s 

 Muscle metabolites (mmol/kg dry muscle, vastus lateralis) 
before and after 30 s running sprint in female game players 

Tsampoukos et al. Proc Physiol Soc 26 (PC29), 2012 



Anaeróbio alático (PCr) 

Anaeróbio lático (glicolítico )  
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Duração do esforço (s) 
Fig. modificada de Gastin (2001) 

Duração do esforço máximo e contribuição 
relativa do sistema anaeróbio lático 



Glicose ou glicogênio como combustível para o 
sistema anaeróbio lático? 

Powers&Howley (2012), p.84-85 
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