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Continuação de Lipídios... 
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Podemos classificar os lipídios, de acordo com seus pontos 

de fusão, em: gorduras e óleos.  

- Gorduras: sólidas em temperatura ambiente; produzidas 

por animais; ácidos graxos apresentam cadeia saturada. 

 

- Óleos: líquidos em temperatura ambiente; fabricados por 

vegetais; ácidos graxos apresentam cadeia insaturada 

etênica. 
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Funções dos lipídios:  

O armazenamento de energia é uma de suas principais 

funções biológicas. Também podem ser utilizados na 

indústria alimentícia, em cosméticos, etc. Podem possuir 

função hormonal, estrutural (como os fosfolipídios e 

glicolipídios), isolante térmico (como os triacilgliceróis que 

também armazenam energia) e proteção mecânica. 



 
Glicídios, Lipídios, Aminoácidos e Proteínas 

 

AMINOÁCIDOS 

 

São moléculas orgânicas que, unidas, 

formam as proteínas. São formadas por 

cadeias de carbono, ligadas a átomos de 

hidrogênio, oxigênio, nitrogênio.  

Eles contém um grupo carboxila (COOH) 

e um grupo amina (NH2).  
Fonte: Mundo 

Educação. 
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* É o radical “R” que define os diferentes tipos de 

aminoácidos existentes. 

 

Os aminoácidos se unem através de ligações químicas 

denominadas de ligações peptídicas, que ocorrem 

sempre entre o grupo amina e o carboxílico de 

aminoácidos adjacentes (vizinhos) formando um 

dipeptídeo, tripeptídeo, polipeptídeo. 
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Aminoácidos apolares: o grupo “R” é uma cadeia apolar, ou 

seja, são hidrofóbicos.  

 

Ex.: alanina, leucina, valina, cisteína, glicina, prolina, 

isoleucina, metionanina, triptofano e fenilalanina. 
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Aminoácidos polares neutros: o grupo “R” é uma cadeia 

polar sem carga elétrica, ou seja, neutra. São hidrofílicos e 

geralmente contêm hidroxilias, sulfidrilas e aminas.  

 

Ex.: Glicina, Serina, Treonina, Cisteína, Tirosina, Asparagina 

e Glutamina. 
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Aminoácidos polares ácidos: São hidrofílicos e o grupo “R” é 

uma cadeia lateral com carga negativa, normalmente 

possuem grupo carboxila, além daquela da estrutura geral.  

 

Ex.: ácido glutâmico e ácido aspártico. 
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Aminoácidos polares básicos: São hidrofílicos e o grupo “R” 

é uma cadeia lateral básica, carregada positivamente, 

possuem grupo amino.   

 

Ex.: Histidina, lisina e arginina. 



 
Glicídios, Lipídios, Aminoácidos e Proteínas 

 

Aminoácidos não essenciais: são os que conseguimos 

sintetizar em nosso organismo. 

 

Aminoácidos essenciais: são os que não produzimos, por 

isso a necessidade de ingestão de determinados alimentos. 

São eles: triptofano, valina, fenilalanina, treonina, lisina, 

isoleucina, leucina, histidina e metionina, são encontrados 

em alimentos de origem animal: carne, leite, ovos, etc. 
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OBS: Apesar dos vegetais conseguirem sintetizar todos 

os tipos de aminoácidos que precisam para sobreviver, 

não encontramos todos os essenciais em um só vegetal. 

Exatamente por isso a necessidade de ingestão de 

diferentes tipos de vegetais.  


