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Resumo 
 
Os lipídios são um grupo heterogêneo de compostos mais relacionados por 
suas propriedades físicas do que por suas propriedades químicas. 
Desempenham funções bioquímicas e fisiológicas importantes no organismo 
animal e a composição fornecida na dieta pode influenciar de formas 
diferenciadas os animais monogástricos e ruminantes. São classificados como 
simples, complexos, os precursores e seus derivados. Assim, nesta revisão 
será abordado a classificação, as principais funções gerais dos lipídeos e 
alguns de maior destaque: os ácidos graxos e seus derivados; os 
triacilgliceróis; as ceras; os fosfolipídeos; os esfingolipídeos e os isoprenóides.  

 
Palavras - chave: ácidos graxos | triglicerídeos | isoprenóides.  
 
 
Abstract Abstract  
 
Lipids are an heterogeneous group of compounds more related with their 
physical properties than by their chemical properties. Perform an important 
biochemical and physiological functions in the animal body and the 
composition provided in the diet can influence in different ways monogastric 
and ruminant animals. They are classified as simple, complex, precursors and 
derivatives. Thus, this review will be discussed the classification, main general 
functions of lipids and sundry considered prominent: fatty acids and their 
derivatives; triacylglycerols; waxes; phospholipids; sphingolipids and 
isoprenoid. 
 
Keywords: fatty acids | triacylglycerols | isoprenoid 
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Introdução 
 
Os lipídios são um grupo heterogêneo de compostos mais relacionados 

por suas propriedades físicas do que por suas propriedades químicas. 
Apresentam propriedades comuns: relativamente insolúveis na água e 
solúveis nos solventes não polares, tais como: o éter, o clorofórmio, os óleos, 
os esteróides e as ceras (Botham & Mayes, 2012).   

 
Os lipídios desempenham funções bioquímicas e fisiológicas importantes 

no organismo animal. Dentre as quais destacamos: como fonte eficiente de 
energia; como isolante que permite a condução nervosa e previne a perda de 
calor; auxiliam na absorção de vitaminas; agem como camada de proteção 
dos tecidos e do corpo, sendo componente estrutural e funcional das 
biomembranas (Zardo & Lima 1999, Motta 2009; Botham & Mayes, 2012). 
Estão presentes em quantidades que chegam acima de 40% no corpo animal, 
nas plantas forrageiras em até 3,5%,  e nas sementes oleaginosas de 18 a 
40% (Lana, 2005; Palmquist & Mattos, 2006).  

 
Nos animais monogástricos o tipo de gordura consumida influi no tipo 

que é depositada na carcaça. Nos animais ruminantes, ocorre saturação dos 
ácidos graxos insaturados (AGI) pelas bactérias ruminais, produzindo sempre 
gordura consistente na carcaça, com exceção das gorduras e óleos protegidos 
da biohidrogenação (Lana, 2005).  
 
Classificação dos Lipídeos  

 
Segundo Botham & Mayes, 2012 os lipídeos podem ser classificados em 

principalmente como simples, complexos, os precursores e derivados.  
 
1. Lipídeos simples: São ésteres de ácidos graxos com vários álcoois. 

 
a. Gorduras: São ésteres de ácidos graxos com glicerol. A gordura 

no estado liquido é conhecida como óleo. 
 
b. Ceras: São ésteres de ácidos graxos com álcoois 

monohidroxilicos.  
 

2. Lipídeos Complexos: São ésteres de ácidos contendo outros grupos 
além de um álcool e de um ácido graxo.  

 
a. Fosfolipídeos: São lipídeos que contêm, além de ácidos graxos 

e um álcool, um resíduo de ácido fosfórico. Frequentemente, tem 
bases nitrogenadas e outros substituintes, p. ex., nos 
glicerofosfolipídeos o álcool é o glicerol e nos esfingofosfolipídeos 
o álcool é a esfingosina. 

 
b. Glicolipídeos (glicoesfigolipídeos): São lipídeos que contêm 

um ácido graxo, esfingosina e carboidrato.  
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c. Outros lipídeos complexos: São lipídeos, tais como 
sulfolipídeos e aminolipídeos. As lipoproteínas também podem 
ser enquadrados nesta categoria.  

 
3. Precursores e derivados de lipídeos: Estes incluem: ácidos 

graxos, glicerol e esteróis, aldeídos graxos e corpos cetônicos, 
hidrocarbonetos, vitaminas lipossolúveis e hormônios.  

 
Dentro destes grupos os que podemos dar maior destaque são: 
 

• Ácidos graxos e seus derivados 
 
• Triacilgliceróis 
 
• Ceras 
 
• Fosfolipídeos (glicerofosfolipídeos e esfingosinas) 
 
• Esfingolipídeos (contêm moléculas do aminoálcool esfingosina) 
 
• Isoprenóides (moléculas formadas por unidades repetidas de 

isopreno,    um hidrocarboneto ramificado de cinco carbonos) constituem 
os esteróides, vitaminas lipídicas e terpenos. 

 
As relações entre as principais classes de lipídeos está representado 

na Figura 1.   

 

Figura 1 – Principais relações entre as classes de lipídeos. Adaptado de Horton, (2008). 
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Ácidos Graxos e seus derivados  
 
Há uma grande diversidade de ácidos graxos sendo mais de 100 

identificados (Horton, 2008). Os ácidos graxos são ácidos monocarboxílicos de 
longas cadeias de hidrocarbonetos acíclicas, não-polares, sem ramificações e, 
em geral, número par de átomos de carbono. Nos óleos e gorduras naturais 
os ácidos graxos ocorrem principalmente como ésteres, que podem estar sob 
a forma esterificada denominado ácidos graxos livres, forma em que é 
transportada no plasma (Botham & Mayes, 2012; Motta, 2009).  

 
A maior parte dos ácidos graxos têm pKa de aproximadamente 4,5 - 

5,0, e consequentemente, eles estão ionizados a pH fisiológico. Os ácidos 
graxos são uma forma de detergente, porque eles têm uma cauda hidrofóbica 
longa e uma cabeça polar, Figura 2. A concentração de ácidos graxos livres 
nas células é muito baixa, porque elevadas concentrações de ácidos graxos 
livres poderia romper as membranas. A maior parte dos ácidos graxos são 
compostos por lipídeos mais complexos. Eles estão unidos a outras moléculas 
através de uma ligação éster ao grupo carboxílico terminal (Horton, 2008). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Grupo carboxílico (polar) e cadeia de hidrocarbonetos (apolar) de um ácido graxo 
saturado (a) e insaturado (b). Fonte: Nelson & Cox, 2005.  

 
De acordo com Motta 2009, as principais características dos ácidos 

graxos são: 
 

 Comprimento de cadeia: Os átomos são numerados a partir do carbono 
da carboxila (carbono no 1) na sequência o carbono adjacente (carbono 
no 2) é denominado carbono α, os subsequentes são β e γ; o carbono 
metílico terminal é denominado ω ou carbono -n. A numeração é 
realizada em função da presença ou ausência de duplas ligações e do 
carbono em que se localiza. A ex., temos que o C16:0 designa um ácido 
graxo com C16 sem ligações duplas, enquanto 16:1Δ9 representa um 
ácido graxo com C16 e ligação dupla em C9. Os átomos C2 e C3 dos 
ácidos graxos são designados α e β, respectivamente, Figura 3.  

 
 Insaturação: Podem ser saturados, monoinsaturados (contêm uma 

ligação dupla) ou poliinsaturados (contêm duas ou mais ligações 
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duplas). Afim de evitar a oxidação dos compostos as duplas ligações nos 
ácidos graxos poliinsaturados estão separadas por um grupo metileno. 

 
 Geometria da instauração: As ligações duplas podem ocorrer sob duas 

formas isoméricas na molécula: cis e trans. A maioria dos ácidos graxos 
naturais possuem os isômeros na forma cis. 

 
 Ramificação: geralmente iso e ante isso- 

 
 Família-n (“ω” e “ômega”): fator chave para determinar a 

essencialidade.  
 

 Dieno conjugado: duas duplas ligações adjacentes sem ligação 
metilênica.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Estrutura e nomenclatura dos ácidos graxos. Fonte: Motta, 2009. 

 

De acordo com Medeiros, 2015 o ponto de fusão dos ácidos graxos tem 
grande relevância do ponto de vista nutricional, influenciando na solubilidade 
destes durante a digestibilidade. Fatores estruturais estão ligados ao ponto de 
fusão dos ácidos graxos: 

 
 A geometria da ligação trans aumenta a estabilidade e, portanto, o 

ponto de fusão (comparação entre o oleico e o vacênico). 
 

 Quanto maior a cadeia de ácidos graxos com o mesmo número de 
insaturações, mais o ponto de fusão aumenta (comparação entre o 
mirístico e o esteárico), ou seja, quanto maior a cadeia, maior o ponto 
de fusão;   
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 A insaturação reduz o ponto de fusão (comparação entre esteárico, 
oleico e linoleico);  

 
Ácidos Graxos Saturados  

Tem como base o ácido acético (CH3 – COOH), a partir do qual os 

demais – CH2 – são adicionados aos grupos terminais – CH3 – e – COOH –. 

Nas ceras, tanto nas de origem animal quanto vegetal, ocorrem o maior 

numero de átomos de carbono. Alguns exemplos e particularidades estão 

apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1- Ácidos graxos saturados 

Nome Comum 
Número de 
Átomos de 
Carbono 

Observações 

Fórmico1 1 TOMA PARTE NO METABOLISMO DE UNIDADES DE “C” 
(FORMATO) 

Acético 2 PRINCIPAL PRODUTO FINAL DA FERMENTAÇÃO DE 
CARBOIDRATOS POR ORGANISMOS DO RÚMEN2.  

Propiônico  3 

Butírico  4 

Valérico  5 

Capróico  6 

UM PRODUTO FINAL DA FERMENTAÇÃO DE 
CARBOIDRATOS POR ORGANISMOS DO RÚMEN2.  

Caprílico 

(Octanóico)  

8 

Cáprico 

(Decanóico)  

10 

EM PEQUENAS QUANTIDADES EM MUITAS GORDURAS, 
ESPECIALMENTE AQUELAS DE ORIGEM VEGETAL.  

Láurico  12 ESPERMACETE, CANELA, CERNE DE PALMEIRA, ÓLEOS 
DE CÔCO, MANTEIGA.  

Mirístico 14 NOZ MOSCADA, CERNE DE PALMEIRA, ÓLEOS DE CÔCO, 
MIRTA.  

Palmítico  16 

Esteárico  18 

COMUM EM TODAS GORDURAS ANIMAIS E VEGETAIS.  

Araquídico  20 ÓLEO DE AMENDOIM (ARAQUIS).  

Seênico  22 SEMENTES  

Lignocérico  24 CEREBROSÍDEOS, ÓLEO DE AMENDOIM.  

Adaptada de Mayes, 1998. 1Rigorosamente não é um Alquílico; 2Também formado no ceco de herbívoros 
e em menor quantidade no cólon de humanos.  

 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 8 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080817.html 

Lipídeos: classificação e principais funções fisiológicas 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080817/081712.pdf 

 
 

7 

Ácidos Graxos Insaturados  
 
Os ácidos graxos insaturados podem ser subdividos em 

monoinsaturados, poliinsaturados e eicosanoides. Os Eicosanoides são 
derivados da eicosa (acido graxo com 20 carbonos), ácidos graxos polienóicos 
compreendendo os prostanóides, os leucotienos e as lipoxinas. Os 
prostanóides incluem as prostaglandinas, as prostaciclinas e os troboxanos, 
que participam de atividades diversas como processos inflamatórios, formação 
de coágulos, metabolismo lipídico e resposta imunológica.  

 
Alguns exemplos e particularidades dos ácidos graxos insaturados estão 

apresentados na Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Ácidos graxos insaturados de importância fisiológica e nutricional 

Número de 
Átomos de C 
e posição das 
duplas 
ligações  

Séries Nome 
comum 

Nome sistemático Ocorrência 

Ácidos monoenóicos (uma dupla ligação) 
16:1;9 ω7 PALMITOLÉICO  CIS-9-HEXADECENÓICO EM QUASE TODAS AS 

GORDURAS.  
18:1;9 ω9 OLÉICO  CIS-9-OCTADECENÓICO POSSIVELMENTE O 

ÁCIDO GRAXO MAIS 
COMUM NAS 
GORDURAS NATURAIS.  

18:1;9 ω9 ELAÍDICO  TRANS-9-
OCTADECENÓICO 

GORDURAS 
HIDROGENADAS E DE 
RUMINATES.  

22:1;13 ω9 ERÚCICO CIS-13-DOCOSENÓICO ÓLEOS DE SEMENTES 
DE COLZA E 
MOSTARDA.  

24:1;15 ω9 NERVÔNICO  CIS-15-TETRACOSENÓICO NOS CEREBROSÍDEOS 

Ácidos dienóicos (2 duplas ligações) 
18:2;9,12e ω6 LINOLÉICO  CIS-CIS-9,12-

OCTADECADIENÓICO 
MILHO, AMENDOIM, 
ALGODÃO, SOJA E 
OUTROS ÓLEOS DE 
PLANTAS.  

Ácidos trienóicos (3 duplas ligações) 
18:3;6,9,12 ω6 Υ-LINOLÊNICO CIS- CIS-6,9,12-

OCTADECATRIENÓICO  
ALGUMAS PLANTAS: 
EX: ÓLEO DE PRÍMULA 

18:3;9,12,15 ω3 α-LINOLÊNICO CIS-CIS-9,12,15-
OCTADECATRIENÓICO 

FREQUENTEMENTE 
ENCONTRADO COM O 
ÁCIDO LINOLEICO, 
PORÉM 
PARTICULARMENTE 
NO ÓLEO DE LINHAÇA.  

Ácidos tetraenóicos (4 duplas ligações) 
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20:4;58,11, 

14 

ω6 ARAQUIDÔNICO CIS-CIS-5,8,11,14-
EICOSATETRAENÓICO 

ENCONTRADO EM 
GORDURAS ANIMAIS E 
NO ÓLEO DE 
AMENDOIM; 
IMPORTANTE 
COMPONENTE DE 
FOSFOLIPÍDEOS DOS 
ANIMAIS.  

Ácidos Pentaenóicos (5 duplas ligações) 
20:5;5,8,11, 

14,17 

ω3 TIMNODÔNICO CIS-CIS5,8,11,14,17- 

EICOSAPENTANÓICO 

IMPORTANTE 

COMPONENTE DE 

ÓLEOS DE PEIXES, 

EX ÓLEO DE FÍGADO 

DE BACALHAU, 

CAVALA, ARENQUE 

E SALMÃO.  

20:5;7,10,13,1

6,19 

ω3 CLUPANODÔNIC

O 

CIS-CIS-7,10,13,16,19 

DOCOSAPENTAENÓICO 

ÓLEO DE PEIXE, 

FOSFOLIPÍDEOS DO 

CÉREBRO.  

Ácidos Hexaenóicos (6 duplas ligações) 
22:6;4,7,10, 

13,16,19 

ω3 CERVÔNICO CIS-CIS-

4,7,10,13,16,19 

DOCOSAHEXAENÓICO  

ÓLEO DE PEIXE, 

FOSFOLIPÍDEOS DO 

CÉREBRO. 

Adaptada de Botham & Mayes, (2012). 

 

Triacilgliceróis  
 
Os triacilgliceróis ou triglicerídeos são ésteres do álcool glicerol com 

ácidos graxos, Figura 4. São sintetizados no fígado e intestino e são chamados 
de lipídeos neutros, constituem as formas mais importantes de 
armazenamento e transporte de ácidos graxos; são hidrofóbicos, mas 
compõem as principais frações dos quilomícrons, das VLDL e pequena parte 
(<10%) das LDL presentes no plasma sanguíneo. As gorduras e óleos são 
misturas de triglicerídeos. Eles podem ser sólidos (gorduras) ou líquidos 
(óleos), dependendo das suas composições de ácidos graxos e de 
temperatura. Triacilgliceróis contendo apenas grupos de ácidos graxos 
saturados de cadeia longa tendem a ser sólidos à temperatura do corpo, e os 
que contêm grupos insaturados ou de cadeia curta, tendem a ser líquidos. 
Uma amostra de triacilgliceróis natural pode conter 20 ou 30 espécies 
moleculares diferentes na a sua composição em ácidos graxos (Botham & 
Mayes, 2012; Horton 2008; Motta, 2009). 
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Figura 4 – Estrutura de um triacilglicerol. Fonte: Botham & Mayes (2012). 

 

Os ácidos graxos dos carbonos 1 e 3 não são idênticos, Figura 5, o que 
confere diferenças e em suma possuem enzimas distintas para cada carbono 
durante os processos metabólicos.  

 
Figura 5 – Formula de projeção de um triacilglicerol. Fonte: Botham & Mayes (2012).  

 

Ceras 
 
São ésteres de ácidos graxos saturados e insaturados de cadeia longa 

(C14 a C36), com álcoois de cadeia longa (C16 a C30), Figura 6. Os pontos de 
fusão (60 a 100°C) são geralmente mais altos do que os dos triacilgliceróis. 
As ceras tem várias funções em virtude de ter propriedade repelente à água, 
podendo proteger o pelo e a pele, mantê-los flexíveis, lubrificados e à prova 
de água, em alguns casos até protegem plantas contra parasitas (Nelson & 
Cox, 2005). 

 
        Figura 6 – Cera biológica. Triacontanoilpalmitato. Fonte: Nelson & Cox (2005) 
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Fosfolipídeos 
 
Os fosfolipídeos podem ser considerados derivados dos ácido fosfatídico, 

Figura 7, no qual o ácido graxo esta esterificado com o grupo – OH do álcool 
correspondente. Podem ser subdivididos grupos: ácido fosfatídico e 
fosfatidilglicerol; fosfatidilcolina (lecitinas); fofatidiletalonamina; 
fosfaditilinositol; fosfatidilseriana; lisofosfolipídeos; plasmalógenos; e 
esfigomielinas. Todos estes compostos são fosfoacilgliceróis exceto as 
esfigomielinas que contêm glicerol. Estes participam de diversas atividades e 
componentes como: componente de membra (lecitinas) mitocondrial 
(cardiolipina); presentes no cérebro e músculo (plasmógenos); precursores de 
segundos mensageiros (fofatidilinositol); intermediários do metabolismo de 
fosfoglicerideos (lisofofolipídeos), Mayes, (1998).  

 

 
Figura 7 – Ácido fosfatídico (a direita) e os derivados (a esquerda). A parte sombreada 
do ácido fosfatídico é substituída por algum dos demais componentes em A, B, C, D e 
E. Fonte: Botham & Mayes (2012).  
 

Vários fosfolipídeos são agentes emulsificantes (promovem a dispersão 
coloidal de um líquido em outro) e agentes surfactantes (reduz a tensão 
superficial de uma solução). Exercem essas funções por serem anfifílicos, 
apesar das diferenças estruturais todos são constituídos por “caudas” apolares 
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alifáticas de ácidos graxos e “cabeças” polares que contêm fosfato e outros 
grupos carregados ou polares, Figura 8, (Motta, 2011).  

 

 

Figura 8 – (a) Glicerol – 3 – fosfato e (b) fosfatidato. O fofatidato consiste de glicerol – 
3 – fosfato com dois grupos acil graxo (R1 e R2) esterificado nos grupos hidroxila C1 e 
C2, (Motta, 2011).  
 
 
Esfingolipídeos 
 
Os esfigolipídeos podem ser considerados a segunda maior classe de 

lipídeos de membrana (em animais e vegetais), se diferenciam por conter um 
aminoálcool de cadeia longa, Figura 9. Em animais, o animoácool é a 
esfingosina e em vegetais a fitoesfingosina. As moléculas mais simples deste 
grupo são as ceramidas  precursoras das esfigomielinas e glicoesfingolipídeos.  
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 Esfingomilelinas:  O grupo álcool primário da ceramida é esterificado ao 
grupo fosfórico da fosfocolina ou fosfoetanolamina. São encontradas na 
maioria das membranas plasmáticas das células animais; são 
encontradas em grande quantidade na bainha de mielina que reveste e 
isola os axônios em alguns neurônios.  

 
 Glicoesfingolipídeos: Nestes compostos os mono, di e oligossacarídeos 

não possuem ligação O – glicosídica, tem grupos fosfato e são não-
iônicos. Podem atuar como receptores de certas proteínas bacterianas 
como as que causam o tétano e o botulismo. Tem como classe mais 
importante os cerebrosídeos, os sulfatídeos e os gangliosídeos (Motta, 
2011 ). 

 
Figura 9 – Principais lipídeos de membrana, adaptada de Nelson & Cox (2002).  

 

Isoprenóides 
 
Os isoprenos são as unidades que compõem os isoprenóides, 

sintetizados a partir do isopentenil pirofosfato formado do acetil-CoA. A 
unidade básica que compõem um isopreno é o 2-metil-1,3-butadieno, Figura 
10. Os isoprenos constituem os terpenos, os esteróides e as vitaminas 
lipídicas.  

 

 

 

 

 

Figura 10 – Isopreno, unidade dos isoprenóides (Horton, 2008).  

 

Terpenos são classificados segundo os resíduos de isopreno que contêm 
monoterpenos tem duas unidades de isopreno. O óleo de gerânio contém 
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monoterpenos. Os terpenos que possuem três unidades de isoprenóides 
podem ser chamados de sesquiterpenos, podem ser encontrados no óleo de 
citronela. Os carotenóides, pigmento laranja de muitas plantas são 
tetraterpenos, contêm oito unidades de isoprenos. A borracha natural é um 
politerpeno composto de 3 a 6 mil unidades de isopreno.  

 
Esteróides são complexos derivados dos triterpenos, são compostos de 

quatro anéis não planares fusionados, três com seis carbonos e um com cinco. 
São diferenciados pela localização das duplas ligações carbono-carbono e 
vários substituintes (como grupos hidroxil, carbonil e alquila). Como exemplo 
de esteróides temos o colesterol que é um componente de membranas 
biológicas e um precursor de todos hormônios esteróides, vitamina D e sais 
biliares. Os glicosídeos cardíacos estão entre os derivados de esteróides, são 
acetais contendo carboidratos, atuam na intensidade de contração do músculo 
cardíaco (Motta, 2011)  

 
Vitamina E (α – tocoferol), vitamina K e algumas citocininas são 

formados de componentes ligados a grupos isoprenóides. Assim como a  
cadeia hidrofóbica da ubiquinona, contém de 6 a 10 unidades de isoprenóides. 
Há vários carotenos relacionados com o retinol (vitamina A), e a vitamina D é 
um isoprenóides derivado do colesterol (Motta 2011; Horton, 2008). 
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