
BIOSSINTESE E 

OXIDAÇÃO DE ÁCIDOS 

GRAXOS

BREVE EXPLICAÇÃO



Onde ocorre?



Biossíntese de Ácidos graxos



 Ácidos graxos saturados de cadeia longa são sintetizados a

partir do acetil-CoA por um complexo citosólico de 6 enzimas mais

a proteina transportadora de grupos acil (ACP).



Síntese de ácidos - graxos

 Os ácidos graxos são sintetizados a partir de 

unidades de acetil-CoA e Malonil-CoA pelo complexo 

ac.graxo sintase  e outras enzimas

 1.Condensação dos grupos acetil e malonil ( -

cetoacil-ACP sintase)

 2.Redução do grupo carbonila (-cetoacil-ACP 

redutase)

 3.Desidratação(-hidroxiacil-ACP-desidratase)

 4.Redução da dupla ligação (enoil-ACP-redutase)









1.Condensação

2.Redução
3.Desidratação

4.Redução da 

dupla ligação



Passo a passo....

 Passo 1)

condensação: o primeiro

passo na formação da

cadeia do ácido graxo é a

condensação dos grupos

ativados acetil e malonil

para formar um grupo

acetoacetil-ACP



Passo a passo...

 Passo 2)

Redução do grupo carbonila:

acetoacetil-ACP sofre

redução do grupo carbonila

em C-3 para formar D-beta-

hidroxibutiril-ACP



Passo a passo...

 Passo 3)

Desidratação: No primeiro 

passo, os elementos da água 

são removidos de C-2 e C-3 do 

D-beta-hidroxibutiril-ACP para 

liberar uma dupla ligação no 

produto trans- (delta)²-

butenoil- ACP



Passo a passo...

 Passo 4)

Redução da dupla 
ligação: finalmente a 
dupla ligação do trans-
(delta)²- butenoil- ACP é 
reduzido (saturado) para 
formar butiril-ACP pela 
ação da enoil-ACP 
redutase, de novo, o 
NADPH é o doador de 
elétrons



Segunda rodada

 Grupo butiril sofre a segunda

Rodada do ciclo da síntese de

Ácidos graxo 



As reações da ácido graxo sintase são 

repetidas para formar o palmitato

 Mais 6 moléculas de malonil-ACP reagem 
sucessivamente na extremidade carboxila da 
cadeia do ácido graxo em crescimento (o 
butiril-ACP), para formar o palmitoil-ACP, o 
produto final da reação da ácido graxo 
sintase.

 Palmitoil-ACP perde o grupo ACP- SH e assim 
o palmitato finalmente é liberado

 A síntese de ácidos graxo é regulada no nível 
da formação de malonil-CoA



Palmitoil-ACP vira palmitato

 palmitato – ácido graxo formado



 Vias de 

Biossintese de

Ácidos – graxo

 Ácidos graxos 

saturados de 

cadeia longa são

sintetizadas

a partir do palmitato



Veja a biossintese resumida:

 Visão geral do processo:
Acetil-CoA + 7 Malonil-CoA + 14 NADPH + 14 H+  Palmitato + 7 CO2 + 8 CoA + 14 

NADP+ + 7 H2O

Regulação:



Biossintese de ácidos graxo

 Os ácidos graxos são sintetizados a partir de unidades de acetil-CoA e 
Malonil-CoA





 Segunda

Rodada do ciclo da 

síntese de  Ácidos 

graxo 

6 moléculas de 

malonil-ACP reagem 

sucessivamente na

extremidade carboxila

da cadeia do ácido

graxo em crescimento





 Palmitoil-ACP

perde o grupo ACP- SH 

e assim o palmitato 

finalmente é  liberado



OXIDAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXO -

etapas

 Hidrólise dos triglicerídeos: em

ac.graxos e glicerol por lipases

 -oxidação: Oxidação dos ác.graxos com 

a formação de acetil Co-A

 Ciclo de Krebs/Respiração: Oxidação de 

acetil-CoA pelo ciclo de Krebs, 

Transferência de elétrons pela cadeia

respiratória com geração de ATP





Estrutura do quilomicron





Resumo:



Um exemplo:



Ciclo do Glioxalato

 O acetil-CoA produzido na -oxidação em

peroxissomos vegetais e glioxissomos é 

empregado na biossíntese de açucares

(gliconeogenese) através do ciclo do 

glioxalato Imagem maior no 

proximo slide!



Ciclo do 

glioxalato



Ciclo do 

glioxalato



Neoglicogenese

 Via anabólica central

 Os pontos de diferença com a 

glicólise  (ditos os três desvios da 

neoglicogênese) 

estão justamente nas

enzimas regulatórias

(que são pontos irreversíveis da 

glicólise), e permitem uma 

regulação coordenada e recíproca. 

Como o piruvato pode ser 

proveniente também da 

fermentação, a entrada também se 

dá via lactato.



Gliconeogenese/neoglicogense



Pontos de entrada dessa via:

 Além do piruvato e lactato os pontos de 

entrada são:

 intermediários do Ciclo do Ácido Cítrico (pois 

o acréscimo de um deles proporciona maior 

síntese de oxaloacetato), 

 aminoácidos glicogênios (por produzirem 

diretamente piruvato ou qualquer intermediário 

do Ciclo do Ácido Cítrico) 

 e o glicerol (pulando o primeiro desvio).

http://www.bioq.unb.br/htm/aulas2D/ciclo_de_krebs.htm


Neoglicogenese 

 Lembre que o Acetil-CoA jamais pode ser 

convertido a glicose, contribuindo apenas no 

fornecimento de energia e NADH. 

 Daí a importância desta via: fornecer glicose 

para as células que não são capazes de 

utilizar lipídios como fonte de energia 

(eritrócitos, neurônios, etc)

 Em animais superiores, ocorre largamente no 

fígado e em pequena proporção, no córtex 

renal.





Energia e a neoglicogenese

 1o desvio - De piruvato a Fosfoenolpiruvato (PEP)

 2o desvio - De Frutose 1,6-biP a frutose-6-P; e 3o desvio 
- De Glicose-6-P a Glicose

 Na glicólise as reações correspondentes ocorrem com gasto 
de ATP. Aqui, não há produção, o fosfato sai como Pi (fosfato 
inorgânico) sem qualquer produção de energia.

 A neoglicogênese, portanto, possui um alto consumo 
energético: 2 ATP por piruvato para cada uma das reações 
que na glicólise produzia ATP (logo, 4 por glicose), 1GTP 
para cada piruvato no 1o desvio (2 por glicose), 1NADH por 
piruvato e nenhuma produção de ATP nas reações que o 
consomem na glicolise: o equivalente a 12 ATPs por glicose!


