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Lipídios 

Teoria 
 

Lipídios são moléculas orgânicas apolares, já que não apresentam em suas moléculas polos com cargas. Por 

conta disso, são insolúveis em água (hidrofóbicos), porém solúveis em compostos orgânicos, como o etanol. 

São formados basicamente por um álcool e ácidos graxos. Eles apresentam diversas funções e estão 

presentes em diferentes partes do nosso organismo: 

• Membrana celular: é formada por uma bicamada de fosfolipídios, sendo que a região do fosfato é polar 

e fica em contato com o meio externo e com o meio intracelular, e a região lipídica é apolar e voltada 

para o interior. A membrana celular animal é a única que possui o lipídio colesterol em sua composição, 

ajudando a manter a fluidez. 

 

Representação esquemática de uma bicamada fosfolipídica da membrana celular. 

 

• Energia: os lipídios são uma fonte secundária de energia para o metabolismo celular. Para isso, ocorre o 

processo de gliconeogênese, liberando glicose para que as células possam fazer a respiração celular. 

• Hormônios: participam da composição de hormônios esteroides, como o estrogênio, a progesterona e a 

testosterona. 

• Bile: participa da formação dos sais biliares, que formam a bile, importante para a emulsificação de 

gorduras no duodeno, facilitando a digestão desses alimentos pelas enzimas liberadas no local. 

• Transporte de vitaminas lipossolúveis: as vitaminas lipossolúveis são aquelas que se dissolvem em 

compostos lipídicos, como gordura, por exemplo, e elas são absorvidas junto com os lipídios ao longo 

do trato intestinal. As vitaminas lipossolúveis são as A, D, E e K. 

• Isolante: funciona como isolante térmico (protegendo contra baixas temperaturas, mantendo o calor no 

corpo), mecânico (absorve impactos) e elétrico (não conduz eletricidade, estando, por exemplo, nos 

neurônios, para formar a bainha de mielina). 

• Impermeabilizantes: Ajudam a reduzir a desidratação ou passagem de água, como, por exemplo, as 

ceras. 
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Esquema de um neurônio, célula do tecido nervoso que apresenta a bainha de mielina. 

 

Os lipídios podem ser encontrados no nosso organismo em diferentes grupos: carotenoides, cerídeos, 

esteroides, fosfolipídios e glicerídeos. 

• Carotenoides: são moléculas formadas apenas por álcool, e formam pigmentos lipossolúveis, com 

coloração amarela, laranja ou avermelhada. O betacaroteno é um pigmento alaranjado e utilizado na 

síntese da vitamina A. 

• Cerídeos: são ésteres, formados pela união de um ácido graxo com um álcool, e são comumente 

chamados de ceras. Densos e muito insolúveis em água, ajudam a evitar a perda de água. São exemplos 

a cutina das plantas, a cera de abelha e a cera de ouvido. 

• Esteroides: formados por hidrocarbonetos, se diferenciam pelas suas ramificações e grupos funcionais. 

O principal esteroide é o colesterol, cujo grupo funcional é um álcool, e só existe em animais. O colesterol 

é precursor de vitamina D, ajuda na constituição da bile e forma hormônios sexuais. 

 

Representação química de três hormônios sexuais, formados por esteroides. 

 

• Fosfolipídios: são lipídios associados a uma molécula de ácido fosfórico. Formam todas as membranas 

presentes em uma célula, tendo o fosfato hidrofílico e o lipídio como hidrofóbicos. 

• Glicerídeos: Os principais são os triglicerídeos, onde há uma molécula de glicerol com três moléculas de 

ácidos graxos. São os óleos e as gorduras. Os óleos, líquidos à temperatura ambiente, apresentam uma 

estrutura insaturada (com uma ligação dupla na molécula), enquanto as gorduras, sólidas em 

temperatura ambiente, apresentam ácidos graxos saturados (apenas com ligações simples na 

molécula). Essas são as formas para armazenamento de energia. 
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Representação química de moléculas de ácido graxo saturado, insaturado cis e insaturado trans. 

 

Os ácidos graxos insaturados podem ser classificados em monoinsaturados (com apenas uma ligação 

dupla), como o azeite de oliva, ou poli-insaturados (com mais de uma ligação dupla ao longo da cadeia), como 

o ômega 3. 

 

 

Colesterol 

O colesterol é um lipídio esteroide exclusivo de células animais, tendo em sua estrutura um radical de 

hidrocarbonetos apolar. 

 
Representação química (A) e esquemática (B, C) de uma molécula de colesterol, indicando também as estruturas polares, apolares e 

os anéis esteroides. 
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O colesterol pode ser sintetizado no fígado ou ingerido através da alimentação (apenas alimentos de origem 

animal). Para ser transportado no sangue, e também para transportar outros lipídios para o corpo, ele forma 

as lipoproteínas, que são associações de colesterol, triglicerídeos e proteínas do tipo apoproteína. As 

lipoproteínas variam de densidade e de tamanho, e podem ser o VLDL, LDL e HDL. 

 

Moléculas de lipoproteínas e seus componentes. Ilustração por Rebeca Khouri. 

 

• VLDL: Do inglês “very low density lipoprotein”, traduzido literalmente por lipoproteína de muito baixa 

densidade. Possui um grande tamanho e é produzida no fígado para transportar principalmente 

triglicerídeos pelo corpo. Junto com o LDL, quando está em altas quantidades no organismo, é uma das 

responsáveis pela formação de placas de ateroma, que entopem os vasos sanguíneos. Quando perde os 

triglicerídeos para os tecidos, a molécula de VLDL se transforma em uma molécula de LDL. 

• LDL: Do inglês “low density lipoprotein”, traduzido literalmente por lipoproteína de baixa densidade. Ela 

fica circulando no sangue para fazer o transporte de lipídios (colesterol e triglicerídeos), levando a gordura 

do fígado para o corpo. Porém, devido a sua baixa densidade, pode se prender às paredes dos vasos 

sanguíneos e causar entupimento. É conhecida popularmente como “mau” colesterol.  

 

  Vasos sanguíneos em condição normal e quando há acúmulo de colesterol em sua parede. 
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• HDL: Do inglês “high density lipoprotein”, traduzido literalmente por lipoproteína de alta densidade, é uma 

molécula capaz de absorver os cristais de colesterol que estão depositados nas artérias, removendo-os 

e transportando-os de volta ao fígado para ser eliminado. É conhecido popularmente como “bom” 

colesterol. 

 

Esquema da ação das lipoproteínas no nosso organismo. Proteínas no nosso organismo. 
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Exercícios 

 

1. “Dentre os tipos de esteróides, grupo particular de lipídios, é o mais abundante nos tecidos animais. 

Está na composição da membrana plasmática das células animais. É produzido em nosso próprio 

corpo, principalmente no fígado. Trata-se de composto químico, precursor da vitamina D e dos 

hormônios estrógeno e testosterona.” 

O texto refere-se a 

a) Caroteno. 

b) Colesterol. 

c) Triglicerídeo. 

d) Glicogênio. 

e) Glicerol. 

 

 

2. O colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios. Com relação a esse tipo 

particular de lipídio, é correto afirmar que: 

a) O colesterol é encontrado em alimentos tanto de origem animal como vegetal (por ex: manteigas, 

margarinas, óleos de soja, milho, etc.) uma vez que é derivado do metabolismo dos glicerídeos. 

b) Na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem do sangue no 

interior dos vasos sanguíneos, acarretando a arteriosclerose. 

c) O colesterol participa da composição química das membranas das células animais e é precursor 

dos hormônios sexuais masculino (testosterona) e feminino (estrógeno). 

d) Nas células vegetais, o excesso de colesterol diminui a eficiência dos processos de transpiração 

celular e da fotossíntese. 

e) O colesterol sempre é danoso ao organismo vivo seja ele animal ou vegetal. 
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3. O colesterol e os triglicerídeos são lipídios muito importantes na composição dos organismos vivos 

pois eles são componentes das membranas plasmáticas, ajudam na absorção de impactos e no 

controle da temperatura corporal e como matéria-prima para síntese de hormônios esteroides. Devido 

a natureza apolar, essas substâncias são transportadas na corrente sanguínea em estruturas 

denominadas de lipoproteínas. A estrutura básica das lipoproteínas é idêntica, variando somente de 

tamanho e proporção entre os seus componentes. A fração proteica é composta por apoproteínas, 

enquanto que a parte lipídica é formada por colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios, conforme mostra 

a figura a seguir.  

 

Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios da lipoproteína: 

a) Serem inteiramente solúveis em água, ou seja, polar.  

b) Serem solúveis em solução aquosa, ou seja, apolar.  

c) Possuírem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica, ou seja, anfipática.  

d) Comportassem como ácidos e bases, ou seja, serem anfotérica.  

e) Possuírem duplas ligações em sua estrutura, ou seja, serem insaturados. 

 

 

4. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas 

componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando 

a temperatura e/ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e 

o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, 

influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações 

entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. 

Representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio 

 

Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas 

de I a V. 
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Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 

 

5. Há alguns meses, foi lançado no mercado um novo produto alimentício voltado para o consumidor 

vegetariano: uma bebida sabor iogurte feita à base de leite de soja. À época, os comerciais informavam 

tratar-se do primeiro iogurte totalmente isento de produtos de origem animal. Sobre esse produto, pode-

se dizer que é isento de: 

a) colesterol e carboidratos. 

b) lactose e colesterol. 

c) proteínas e colesterol. 

d) proteínas e lactose. 

e) lactose e carboidratos 

 

6. O uso de óleos vegetais na preparação de alimentos é recomendado para ajudar a manter baixo o nível 

de colesterol no sangue. Isso ocorre porque esses óleos: 

a) têm pouca quantidade de glicerol. 

b) são pouco absorvidos no intestino. 

c) são pobres em ácidos graxos saturados. 

d) têm baixa solubilidade no líquido extracelular. 

e) dissolvem o colesterol. 

 

7. Os lipídios são considerados grandes vilões da saúde humana, o que não é verdade. É preciso lembrar 

de que esses compostos desempenham importantes funções biológicas. Com relação aos lipídios 

pode-se afirmar corretamente que 

a) os fosfolipídios revestem a membrana dos neurônios, facilitando a condução do impulso nervoso. 

b) as gorduras são predominantemente de origem animal  e têm cadeia insaturada, enquanto os 

óleos são predominantemente saturados. 

c) os carotenoides, presentes em certos vegetais, são precursores da vitamina D, cuja carência causa 

o raquitismo. 

d) os esteroides são derivados do colesterol e alguns deles atuam com papel hormonal. 

e) alguns deles como a queratina e a melanina têm papel estrutural enquanto outros, como a 

cortisona, têm ação anti-inflamatória. 
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8. Acredita-se que 75% das mortes no mundo são causadas por doenças crônicas, como diabetes, câncer 

e complicações cardíacas (Diet, nutrition and the prevention of cronic diseases). A comida, sobretudo a 

industrializada, tem sido apontada como a principal causa dessas enfermidades. A molécula de 

colesterol, considerada prejudicial em grandes quantidades, e as moléculas constituintes dos lipídios 

considerados “bons” para a saúde, são, respectivamente, 

a) colesterol HDL; ácidos graxos insaturados. 

b) colesterol HDL; ácidos graxos saturados. 

c) colesterol HDL; ácidos graxos poli-insaturados. 

d) colesterol LDL; ácidos graxos saturados. 

e) colesterol LDL; ácidos graxos linoleico e oleico. 

 

9. A ingestão de alimentos muito gordurosos leva a um aumento no nível de colesterol no sangue, fazendo 

com que este seja considerado um vilão para a saúde das pessoas. No entanto, em quantidades 

adequadas, o colesterol é necessário ao organismo humano porque: 

a) Acelera a velocidade das reações biológicas. 

b) É um precursor dos hormônios insulina e glucagon. 

c) Constitui a principal fonte de energia celular. 

d) Faz parte da estrutura da membrana biológica de células. 

e) É o principal composto utilizado na fermentação 

 

 

10. As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e 

produção de ATP (trifosfato de adenosina) são os carboidratos. Em média, um ser humano adulto tem 

uma reserva energética na forma de carboidratos que dura um dia. Já a reserva de lipídeos pode durar 

um mês. O armazenamento de lipídeos é vantajoso sobre o de carboidratos pelo fato de os primeiros 

terem a característica de serem: 

a) isolantes elétricos. 

b) pouco biodegradáveis. 

c) saturados de hidrogênios. 

d) majoritariamente hidrofóbicos. 

e) componentes das membranas. 

 

 

 
  

Sua específica é biológicas e quer continuar treinando esse conteúdo? 
Clique aqui para fazer uma lista extra de exercícios. 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/exercicios-lipidios
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Gabaritos 
 

1. B 

O colesterol é um lipídio do tipo esteroide, componente importante dos hormônios sexuais e da vitamina 

D. 

 

2. C 

O colesterol é importante na formação das membranas celulares de células animais, além de compor os 

chamados hormônios esteroides, como testosterona e progesterona. 

 

3. C 

Os fosfolipídios apresentam uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica, sendo consideradas 

moléculas anfipáticas. 

 

4. B 

De acordo com o texto, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será 

a fluidez da membrana. Invertendo o raciocínio: quanto menor for a magnitude das interações entre os 

fosfolipídios, maior será a fluidez da membrana. Ao analisar as figuras, percebe-se que a insaturação 

diminui o contato entre as camadas, por isso, quanto menor o contato (maior a quantidade de 

insaturações), maior será a fluidez, e isso ocorre na figura II. 

 

5. B 

A lactose está presente no leite, normalmente o de vaca, utilizado na produção de iogurtes. Além disso, 

o colesterol é constituinte da membrana celular animal, e a ausência de derivados animais também leva 

à ausência desse composto. 

6. C 

Os óleos de origem vegetal apresentam grande quantidade de ácidos graxos insaturados, ou seja, 

possuem uma ligação dupla entre a sequência de carbonos. 

 

7. D 

A: Os fosfolipídios formam a membrana celular de todas as células, porém eles não são responsáveis e 

nem estão relacionados com a condução do impulso nervoso. O impulso nervoso ocorre por conta da 

presença de canais de sódio, quando há a despolarização e a transmissão do impulso, e pela ação da 

bomba de sódio e potássio, que mantém a célula polarizada. 

B: As gorduras são lipídios glicerídeos saturados (normalmente sólidos em temperatura ambiente), 

enquanto os óleos são insaturados (normalmente líquidos em temperatura ambiente). 

C: Os carotenoides são precursores da vitamina A, que, quando em falta, causam a cegueira noturna. 

D: (Resposta correta) Os lipídios esteroides apresentam uma cadeia complexa, sendo formados a partir 

de alterações de moléculas de colesterol. Alguns esteroides formam os hormônios sexuais, como 

testosterona, estrogênio e progesterona. 

E: A queratina e a melanina são proteínas, e não lipídios, com função estrutural. 

 

8. E 

O LDL é o colesterol ruim, que pode se acumular nas paredes dos vasos sanguíneos, dificultando o fluxo. 

Já os ácidos mono e poli-insaturados são considerados bons para a saúde (ex.: olho de soja, azeite de 

oliva). 
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9. D 

O colesterol participa da formação da membrana celular dos animais, ajudando a manter a fluidez da 

membrana. 

 

10. D 

Por serem hidrofóbicos, os lipídios não se dissolvem nem são excretados com facilidade. 


