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Unidade 01 – composição química dos

alimentos

- Carboidratos;

- Proteínas;

- Lipídeos;

- Enzimas;

- Vitaminas e minerais;

- Substâncias bioativas;

- Pigmentos

Conteúdo



Carboidratos

Os carboidratos são considerados a fonte primária de energia para o

organismo, uma vez que seu catabolismo possibilita a liberação de

energia química para formação de ATP.

Fornecem primariamente combustível para o cérebro, medula, nervos

periféricos e células vermelhas do sangue. Dessa forma, a ingestão

insuficiente desse macronutriente traz prejuízos ao sistema nervoso

central, além da produção concomitante de corpos cetônicos , com

graves prejuízos ao organismo, além de permitir o catabolismo dos

ácidos graxos em água, carboidrato e energia.

São macronutrients cujos maiores representantes perntencem ao reino

vegetal, seja na forma de carboidrato complexo (amido e/ou celulose)

ou na forma de açúcar (dissacarídeos) como a sacarose, além da

glicose e da fructose, os monossacarídeos mais comuns da dieta.



Carboidratos - histórico

No ano de 1858 cientistas franceses determinaram que a fórmula

empírica da glucose é C
6
H

12
O

6
de forma que originalmente

pensou-se tratar de um hidrato de carbono.

Assim os compostos que contem hidrogênio e oxigênio nas mesmas

quantidades de água e carbono, ou seja (C.H
2
O)n receberam o

nome carboidrato .



Carboidratos - importância
O nome carboidrato, ou seja, carbono hidratado, origina-se do produto da

reação de fotossíntese. Assim, as plantas utilizam CO2 e H2O na presença

de luz para produzir carbonos com água. A reação clássica da fotossíntese

pode ser definida como a redução do dióxido de carbono a carboidrato,

uma vez que o hidrogênio da água é usado para reduzir o CO2 e o

oxigênio é desprendido como gás.



CO2 + H2O clorofila CH2O+ O2

luz



Carboidratos - definição

Sabe-se hoje que os carboidratos possuem grupos funcionais carbonilas

C=O e vários grupos hidroxilas –OH.

Portanto não podem ser considerados como carbono hidratado..

O grupo C=O pode ter a forma de um aldeído (R-CO-H) ou uma cetona

(R-CO-R) .





Carboidratos - definição

Definição

Pigman e Horton definem os carboidratos de uma maneira

geral e bastante simplificada como “poli-hidroxialdeídos, poli-

hidroxicetonas, poli-hidroxiálcoois, poli-hidroxiácidos, e seus

derivados simples e polímeros desses compostos unidos por

ligações hemiacetálicas”.



Nomenclatura dos carboidratos

• Os carboidratos simples são nomeados como açucares ou

sacarídeos (do latim Saccharum, açúcar), e a terminação do nome–

ose.

• Assim, o nome da sacarose para o açúcar comum, glucose ou

glicose para o principal açúcar no sangue e maltose para o açúcar

da malta.

• Os açúcares com um grupo funcional aldeído são chamados

aldoses e os que contêm um grupo cetona são chamados cetoses.



Funções dos carboidratos

1. Energética:

• Constituem a primeira e principal substância a ser convertida em energia
calorífica nas células, sob a forma de ATP;

• Nas plantas, o carboidrato é armazenado como amido nos amiloplastos;

• Nos animais, é armazenado no fígado e nos músculos como glicogênio;

2. Estutural:

• Determinados carboidratos proporcionam rigidez, consistência e elasticidade
a algumas células;

• A pectina, as hemiceluloses e a celulose compõem a parede celular dos
vegetais;

• A quitina forma o exoesqueleto dos artrópodes. Os ácidos nucléicos
apresentam carboidratos, como a ribose e a desoxirribose, em sua estrutura.



Funções dos carboidratos

• Os carboidratos formam parte importante na dieta humana e

proveem alta proporção das calorias consumidas (50-60%);

• Os carboidratos são compostos de C, H, e O;

• Atualmente sabe-se que todos os carboidratos têm grupos

funcionais C=O (carbonila), e sabe-se desde 1860 que

apresentam grupos –OH (hidroxila);

• Dividem-se em dois grupos: ALDOSES E CETOSES.



Propriedades e reações
Açúcares são geralmente *sólidos cristalinos, incolores e tem sabor doce. São

compostos naturais, com sabor doce, mais conhecidos, e entre eles a sacarose é,

talvez, o adoçante mais antigo, uma vez que os primeiros documentos escritos

encontrados já fazem referências a esse composto.

São facilmente solúveis em água, e suas soluções são oticamente ativas.

Uma das propriedades físicas dos açúcares é o de desviar a luz polarizada

para a direita (d) ou (+) e para a esquerda (l) ou (-). O desvio de luz acontece

através de um polarímetro, se o desvio for para a direita é chamado

dextrorrotatório (dextrógero) e para a esquerda é chamado levorrotatório

(levógero).

* Sólidos cristalinos= os materiais sólidos podem ser classificados em cristalinos e não cristalinos.

Material cristalino é aquele no qual os átomos encontram-se ordenados sobre longas distâncias

atômicas formando uma estrutura tridimensional que se chama rede cristalina.



A força de rotação ótica serve para a análise de açúcares. Uma solução

de açúcar tem no polarímetro uma rotação específica, que depende da

concentração do açúcar, da temperatura e do comprimento da onda da

luz.

Polarímetro digitalPolarímetro

A sacarose é um açúcar dextrorrotatório , ou seja, capaz de desviar a luz para a

direita. Após a hidrólise , a sacarose dará uma glicose, também dextrorrotatória e

uma frutose levulotatórria.





Esta propriedade é importantíssima por exemplo para produção do

açúcar invertido utilizado pela indústria alimentícia com as seguintes

finalidades:

• Poder anticristalizante;

• Poder umectante (retenção de umidade);

• Sabor característico;

• Resistência a contaminação microbiológica.

Sua utilização é em frutas em calda, sorvetes, balas e caramelos, licores,

geléias, biscoitos, bebidas carbonatadas (refrigerantes).



Alimentos formados por CHO
Tabela 01. Composição de alguns alimentos em porcentagem da parte

comestível .

Fonte: adaptada Unicamp 2004.







Classificação carboidratos
Os carboidratos podem ser classificados de diferentes modos tendo como

base o tamanho da cadeia, a fonte alimentícia e as funções dietéticas.

Tabela 02. Classificação dos carboidratos

*Grau de polimerização = união de várias moléculas idênticas para formar uma nova molécula maior.



Classificação dos cardoidratos

Os carboidratos são classificados em:

 monossacarídeos;

 oligossacarídeos;

 polisssacarídeos.

Monossacarídios são compostos que não podem ser hidrolisados a compostos mais

simples, e como exemplo podemos citar a glicose e a frutose.

Embora não seja possível uma separação nítida entre oligo e polissacarídios,

podemos considerar como oligossacarídeos, os carboidratos de cuja hidrólise total

resultam até dez unidades de monossacarídeos, como por exemplo a sacarose, que

é um dissacarídio.

Polímeros de alto peso molecular, formados por um grande número de

monossacarídios, são denominados polissacarídeos.



Carboidratos

monossacarídeos (açúcares simples)

Glicose é o maior monossacarídeo encontrado no organismo. Outros

nomes para a glicose são dextrose e açúcar do sangue.

Frutose é também chamada levulose e é encontrada nas frutas, mel

(constituído de frutose e glicose em iguais proporções) e xarope de

milho com altas concentrações de frutose, que é encontrado em

algumas bebidas.



Carboidratos

monossacarídeos (açúcares simples)

Galactose é o último dos monossacarídeos de importância nutricional.

Galactose não é geralmente encontrada na natureza em grandes

quantidades, mas sim combinada com glicose para formar lactose.

Desse modo está presente no leite e em outros produtos lácteos.

Uma vez absorvida é transformada em glicose ou guardada numa

forma de glicose de reserve no fígado e músculos chamada

glicogênio.



Carboidratos

monossacarídeos (açúcares simples)





Carboidratos - dissacarídeos

Há três açúcares duplos (dissacarídeos) que são comuns na

alimentação. Dissacarídeos são formados quando 2

monossacarídeos se combinam.

Os três principais dissacarídeos de importância fisiológica são:

sacarose, lactose e maltose.

Sacarose = glucose + fructose

Lactose = glucose + galactose

Maltose = glucose + glucose



Carboidratos - dissacarídeos

Nossa maior fonte de maltose é a de grãos em germinação,

exemplo: cerveja.

Sacarose é o açúcar de mesa.

Lactose é o açúcar do leite.



Carboidratos -oligossacarídeos

Rafinose e estaquiose presentes em grãos e leguminosas.



Carboidratos - polissacarídeos

Amido = é a principal reserva de carboidratos em vegetais.

O amido encontra-se amplamente distribuído em diversas espécies

vegetais como um carboidrato de reserva, sendo abundante em:

grãos de cereais (40% a 90% do peso seco);

tubérculos (65% a 85% do peso seco);

frutas imaturas ou verdes (40% a 70% do peso seco);

e leguminosas (30% a 50% do peso seco).



Amido

Ele é também a fonte mais importante de carboidratos na

alimentação humana, representando 80% a 90% de todos os

polissacarídeos da dieta (WHO/FAO, 1998).

Porém, sabe-se que a taxa e a extensão da digestão do amido

no organismo humano podem ser influenciadas por diversos

fatores, incluindo a variação na proporção amilose:amilopectina,

o processamento dos alimentos e as propriedades físico-químicas,

como gelatinização e retrogradação.



Amido
Além disso, o amido é o principal responsável pelas propriedades
tecnológicas que caracterizam grande parte dos produtos
processados, uma vez que contribui para diversas propriedades
de textura em alimentos, possuindo aplicações industriais como
espessante, estabilizador de colóides, agente gelificante e de
volume, adesivo, na retenção de água, dentre outros.

Espessante: uma substância capaz de aumentar
a viscosidade de soluções, emulsões e suspensões, melhorando a textura e
a consistência dos alimentos processados;

Estabilizador de colóides: Colóides são misturas heterogêneas de pelo menos duas
fases diferentes, com a matéria de uma das fases na forma finamente dividida (sólido,
líquido ou gás), denominada fase dispersa, misturada com a fase contínua (sólido,
líquido ou gás), denominada meio de dispersão.

Agente gelificante: Agentes gelificantes causam a formação de uma gelatina na
esterilização. Suas propriedades podem ser infinitamente variadas, de textura muito
suave, elástica a gel quebradiço, cortável

http://pt.wikipedia.org/wiki/Subst%C3%A2ncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viscosidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solu%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emuls%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suspens%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Textura
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Consist%C3%AAncia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimentos_processados


Amido

Sendo formado nos plastídeos das plantas superiores, o amido é

sintetizado nas folhas, onde serve como carboidrato de reserva

temporário, acumulando-se nos cloroplastos durante o dia e

servindo como fonte principal para a síntese de sacarose

citosólica durante a noite. Essa sacarose é então transportada

para os órgãos de armazenamento das plantas, como sementes,

frutas, tubérculos e raízes.



Amido

Estruturalmente, o amido é um homopolissacarídeo, ou seja,

constituídos por glicose, composto por cadeias de amilose e

amilopectina. A amilose é formada por unidades de glicose

unidas por ligações glicosídicas α-1,4, originando uma cadeia

linear. Já a amilopectina é formada por unidades de glicose

unidas em α-1,4 e α-1,6, formando uma estrutura ramificada.

As proporções em que essas estruturas aparecem diferem em

relação às fontes botânicas, variedades de uma mesma espécie e,

mesmo numa mesma variedade, de acordo com o grau de

maturação da planta.



Carboidratos classificação

Fonte: Potter e Hotchkiss (1995)







Referências bibliográficas

• BOBBIO, F.O.; BOBBIO, P.A. Introdução à química de alimentos.

Campinas: Varela, 1995, 12, 15p;

• DENARDIN, C.C.; SILVA, L.P.da. Estrutura dos grânulos de amido e sua relação

com propriedades físico-químicas. Ciência rural, Santa Maria, v.39, n.3,

p.945-954, mai-jun, 2009;

• DUTRA-de OLIVEIRA, J.E.; MARCHINI, J.S. Ciências Nutricionais.

Sâo Paulo: Sarvier, 2006;

• OETTERER, M.; D’ARCE, M.A.B.R.; SPOTO, M. Fundamento de

ciência e tecnologia de alimentos. Barueri, SP: Manole, 2006, 139

-152p.


