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Triglicerídeos
Eduardo Oliveira
Faculdade de Ciências Universidade do Porto

Triglicerídeos (também designados triacilgliceróis, gorduras ou gorduras neutras) 

são ésteres constituídos por três resíduos de ácidos gordos e um resíduo de glicerol 

(FIGURA 1). Esta é a forma principal de armazenamento celular e transporte dos ácidos 

gordos.

Estrutura química

Nos triglicerídeos os três grupos hidroxilo (-OH) do glicerol são esterificados com o gru-

po carboxilo dos ácidos gordos (FIGURA 1).

Se os três ácidos gordos que constituem os triglicerídeos são os mesmos, designam-

-se triglicerídeos simples. No entanto, os triglicerídeos de ocorrência natural são mais co-

mummente constituídos por uma mistura de ácidos gordos diferentes.

Os triglicerídeos são constituídos por moléculas apolares, pois os grupos polares dos 

seus precursores (grupos hidroxilo do glicerol e grupo carboxilo dos ácidos gordos) foram 

perdidos com a formação da ligação éster. Por esta razão são constituídos por moléculas 

muito hidrofóbicas, insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, como o benzeno.

Nas células, os triglicerídeos ficam armazenados em gotas lipídicas no citosol. Nos ver-

tebrados existem células especializadas para o armazenamento dos triglicerídeos, os adi-

pócitos. Esta reserva de energia pode ser mobilizada pela ação de lipases, que são enzimas 

responsáveis pela hidrólise dos triglicerídeos, libertando os respetivos ácidos gordos e o 

glicerol. A oxidação completa de 1 g de triglicerídeos fornece cerca de 38 kJ de energia, 

enquanto as proteínas e carbohidratos fornecem somente cerca de 17 kJ/g.

Funções

Para além de constituirem uma importante reserva energética, os triglicerídeos, nomeada-

mente o tecido adiposo, funciona como isolante térmico (ajudando a manter a temperatura 

corporal) e como proteção contra os choques mecânicos (protegendo os órgão internos).
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