
Vaso sanguíneo

Lipídios

LDL

Fígado
Intestino

Triglicerídios
dieta

▪ Ácidos graxos

▪ Colesterol

▪ Éster de colesterol

▪ Vitaminas Lipossolúveis

Como as células 
utilizam estas 

moléculas?



ÁCIDOS GRAXOS

TAG EC

BETAOXIDAÇÃO

FL; EF



Em situações de: 
Jejum, Inanição, 
Exercício físico 
prolongado, diabetes 
não tratada

↓ Insulina

↑ Glucagon



DIETA RICA EM LIPÍDIOS E RICA EM 
CARBOIDRATOS

 Insulina e  Glucagon

Prevalecerá o Armazenamento dos Ác. 
Graxos (TAG)



DIETA RICA EM LIPÍDIOS E POBRE EM 
CARBOIDRATOS

 Insulina e Glucagon

Prevalecerá a Oxidação de Ácidos Graxos

DIETA POBRE EM LIPÍDIOS E POBRE EM 
CARBOIDRATOS

 Insulina e Glucagon

Prevalecerá a Oxidação de Ác. Graxos



Tecidos que utilizam predominantemente ácidos 
graxos em jejum possuem transportadores para 
estas moléculas



Tecidos que não utilizam ácidos graxos 
como fonte de energia

Os eritrócitos não possuem 
mitocôndria, logo não 
podem oxidar ácidos graxos 
via betaoxidação

O cérebro não utiliza os ácidos 
graxos como combustível 
energético, pois estes não 
passam com eficiência a 
barreira hematoencefálica



Degradação Oxidativa de 
Ácidos Graxos: betaoxidação

Conceito

Via catabólica de degradação de ácidos 
graxos para produção de energia 

Ocorre principalmente na matriz mitocondrial, 
após a ativação e a entrada dos ácidos graxos na 
mitocôndria 

Pode ser dividida em 3 fases: 
A ativação do ácido graxo (citosol) 
A betaoxidação propriamente dita (mitocôndria) 
A respiração celular (mitocôndria) 



A Carnitina transporta 
Ácidos Graxos de Cadeia Longa

Obs: Cadeia curta e média não dependem da carnitina



Betaoxidação do Ácido Graxo
Consiste na quebra, por oxidação, do ácido graxo 

sempre em seu carbono β, convertendo-o numa nova 
carbonila de um ácido graxo com 2 carbonos a menos 

1

2

b



β - Oxidação do Ácido Graxo
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Trans Δ² enoil-CoA 3-L-Hidróxiacil CoA
βcetoacil CoA

Acil CoA graxo

NAD+ NADH + H+

3-L-Hidróxiacil 
CoA desidrogenase

Enoil CoA
Hidrolase

Acil CoA
desidrogenase

FAD   FADH2

CoA CoA CoA CoA

H2O HO
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O processo é repetitivo, e libera 
a cada ciclo:

1 NADH    
1 FADH2

1 Acetil-CoA





OXIDAÇÃO DO PALMITATO = 106 ATPs



A entrada do acetil-CoA no ciclo de Krebs depende da 
disponibilidade de oxalacetato

A concentração de oxalacetato diminui muito quando 
não há carboidratos disponíveis

Os lipídios queimam na FOGUEIRA 
dos carboidratos



A Betaoxidação de ácidos graxos de cadeia curta, 
média e longa ocorre na matriz mitocondrial



A Betaoxidação dos ácidos graxos de cadeia 
muito longa e de cadeia ramificada ocorrem 

inicialmente no peroxissomo


