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Carboidratos
O amido é formado por dois polímeros,

a amilose (que contém de 15 a 20% da

molécula de amido) e a amilopectina (

que contem de 80 a 85% da molécula

de amido), que somente podem ser

evidenciados após solubilização dos

grânulos e separação.

As propriedades mais importantes com

influência no seu valor nutricional incluem

a taxa e a extensão da digestão ao

longo do trato gastrointestinal e o

metabolismo dos monômeros absorvidos.



Carboidratos

Alguns estudos recentes indicam que a amilose é

melhor do que a amilopectina para manter o nível

sanguíneo normal de açúcar através de uma mais

baixa e mais contínua digestão e absorção.
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Carboidratos

Alguns aspectos físico-químicos do amido podem afetar a sua

digestibilidade em um alimento.

De um modo geral, os principais fatores que podem interferir no

aproveitamento deste polissacarídeo incluem: a sua origem

botânica, a relação amilose/amilopectina, o grau de

cristalinidade, a forma física e o tipo de processamento do

amido, assim como interações ocorridas entre esta substância e

outros constituintes do alimento.



Carboidratos

Na maioria dos vegetais ocorre uma transformação de glicose em

amido durante o amadurecimento, assim, ervilha e milho são

“doces” quando jovens. Por outro lado, frutas como a banana e o

pêssego transformam amido em açúcar.

GLICOSE AMIDO



Carboidratos

O amido é classificado em função da sua estrutura físico-química

e da sua susceptibilidade à hidrólise enzimática.

Segundo Englyst et al. (1992), de acordo com a velocidade com a

qual o alimento é digerido in vitro, ele divide-se em:

rapidamente digerível, quando, ao ser submetido à incubação

com amilase pancreática e amiloglicosidase em uma temperatura

de 37ºC, converte-se em glicose em 20 minutos;

lentamente digerível, se, nas condições anteriores, é convertido

em glicose em 120 minutos;

e amido resistente (AR), que resiste à ação das enzimas

digestivas.



Carboidratos

O termo amido resistente foi
sugerido inicialmente por
ENGLYST et al. (1982).

Estes pesquisadores definiram amido
resistente como sendo aquele que
resiste à dispersão em água fervente
e hidrólise pela ação da amilase
pancreática e da pululanase (enzima
aminolítica)



Carboidratos

Amido resistente

A partir de 1992, a definição para amido

resistente assumiu um caráter mais relacionado

aos seus efeitos biológicos, representando “a

soma do amido e dos produtos de sua

degradação que não são digeridos e

absorvidos no intestino delgado de

indivíduos saudáveis.



Carboidratos
Deste modo, esta fração do amido apresenta

comportamento similar ao da fibra alimentar, e tem sido

relacionada a efeitos benéficos locais (prioritariamente no

intestino grosso) e sistêmicos, através de uma série de

mecanismos.

Alguns pesquisadores vêm estudando a presença e a

formação do AR em vários alimentos normalmente

consumidos pela população brasileira. Dados referentes

aos seus teores em vários alimentos estão disponíveis pela

Internet, na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos

da Universidade de São Paulo



Carboidratos

• Por ser um alimento fermentado no intestino

grosso, principalmente pelas bifidobactérias, o

amido resitente é um alimento prebiótico.

• Durante a fermentação ocorre a produção de

ácidos graxos de cadeia curta (AGCC),

principalmente o butirato, que contribui muito

para a saúde do cólon, pois inibe o

crescimento de células cancerígenas devido à

redução do pH no intestino grosso.



Tipos de amido resistente (AR)
O AR é constituído por três tipos de amido:

o tipo 1, representa o grânulo de amido

fisicamente inacessível na MATRIZ do

alimento, fundamentalmente por causa das

paredes celulares e proteínas, pertencendo

a este grupo grãos inteiros ou parcialmente

moídos de cereais, leguminosas e outros

materiais contendo amido nos quais o

tamanho ou a sua composição impede ou

retarda a ação das enzimas digestivas;

o tipo 2 refere-se aos grânulos de amido

nativo, encontrados no interior da célula

vegetal, apresentando lenta

digestibilidade devido às características

intrínsecas da estrutura cristalina dos seus

grânulos; e
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interfere na 
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Tipos de amido resistente (AR)
O AR é constituído por três tipos de amido:

o tipo 3 consiste em polímeros de amido retrogradado (principalmente

de amilose), produzidos quando o amido é resfriado após a

gelatinização. O reaquecimento reduz o conteúdo deste tipo de amido

em batatas, mostrando que a retrogradação é um fenômeno reversível.

Os três tipos de AR podem coexistir em um mesmo alimento.

Assim, uma refeição contendo feijão (Phaseolus vulgaris L.) apresenta os

tipos 1 e 3, e em bananas verdes são encontrados os tipos 1 e 2.



Conceitos importantes

Matriz alimentar: é o local intracelular onde o nutriente encontra-se

ligado com átomo-molécula ou molécula-molécula e que pode

representar inacessibilidade ou não dependendo do tipo e localização

deste nutriente.

Se o nutriente não é rompido e liberado da matriz do alimento o mesmo

não pode ser absorvido pelo organismo. O rompimento e a liberação

do nutriente da matriz constitui a primeira etapa da absorção.

No caso dos carotenoides estudos demonstram que a cocção aumenta o

conteúdo dos carotenoides possivelmente por causa da extração da

matriz ocasionada pelo rompimento da parede celular da planta e

pela descomplexação da proteína.



Conceitos importantes

Biodisponbilidade de nutrientes: pode ser

definida como a acessibilidade do

nutriente para os processos metabólicos e

fisiológicos normais.



Alimentos que contem amido resistente

O amido resistente é um componente natural da dieta.

O consumo atual é de cerca de 3 g/pessoa/dia e é

encontrado em alimentos não processados como grãos,

batata crua, banana verde, ou mesmo em alimentos

processados e retrogradados como a casca de pão ou a

batata cozida resfriada.

Para consulta do valor de amido resistente em alimentos

consultar a tabela brasileira de composição de alimentos

USP, disponível em: http://www.fcf.usp.br/tabela/.

http://www.fcf.usp.br/tabela/


Diferença entre AR (g) da batata x batata

doce
ALIMENTO QUANTIDADE DE AMIDO RESISTENTE

(g/100g)

BATATA COZIDA 18 MINUTOS 0,48

BATATA COZIDA CONGELADA 1 DIA 

COZIDA 18 MINUTOS

1,02

BATATA COZIDA CONGELADA 7 DIAS 

COZIDA 18 MINUTOS

1,12

BATATA COZIDA CONGELADA 30 DIAS 

COZIDA 18 MINUTOS

1,13

BATATA DOCE CRUA 2,23

BATATA DOCE COZIDA 15-20 MINUTOS 3,27

Fonte: Tabela brasileira de composição de alimentos USP.



Fatores que influenciam a formação do amido resistente

Gelatinização e retrogradação do amido

Durante o processamento e armazenamento, as mudanças

ocorridas na estrutura do amido influenciam profundamente as

suas propriedades funcionais e fisiológicas.

A quantidade de água, o tempo e a temperatura de

armazenamento são variáveis que influenciam no processo de

cristalização e afetam diretamente os rendimentos do AR.



Fatores que influenciam a formação do amido resistente

Gelatinização do amido

Com a gelatinização, o amido torna-se mais facilmente acessível à

ação das enzimas digestivas.

O cozimento do amido não só aumenta o sabor, mas também

amolece e rompe as células com amido, facilitando o processo

digestivo enzimático.

As misturas se expandem quando cozidas porque a amilopectina que

se encaixa aos grânulos de amido tem um a propriedade semelhante

a de gel, tornando-o mais denso, da mesma forma que a pectina da

fruta forma geléia para conserva.



Fatores que influenciam a formação do amido resistente



Fatores que influenciam a formação do amido resistente

Retrogradação do amido

Conforme passa o tempo e a temperatura diminui (na refrigeração ou

congelamento, principalmente), as cadeias de amido tendem a interagir

mais fortemente entre si, obrigando a água a sair e determinando,

assim, a chamada sinérese.



Fatores que influenciam a formação do amido resistente

Retrogradação do amido



Propriedades nutricionais do amido resistente



Benefícios consumo do AR

Os alimentos lentamente digeridos ou com baixo índice glicêmico

têm sido associados ao melhor controle do diabetes e, a longo

prazo, podem até mesmo diminuir o risco de desenvolver a

doença.

Em estudo realizado por KABIR et al. (1998), com ratos normais e

diabéticos, a substituição do amido com alto índice glicêmico por

amido com baixo índice glicêmico numa dieta mista aumentou a

oxidação da glicose, estimulada pela insulina, e diminuiu a

incorporação da glicose nos lipídios totais.



Benefícios consumo do AR

O amido resistente também tem sido associado a reduções nos

níveis de colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade) e de

triglicerídios na hiperlipidemia (JENKINS et al., 1988). SACQUET

et al. (1983) e MORAND et al. (1992) observaram que a inclusão

de amido resistente a dietas de ratos reduziu os níveis de

colesterol e triglicerídios plasmáticos.





Os alimentos integrais também 

desenvolvem o mesmo benefício do AR



Por que comer alimentos integrais?

Constituinte Arroz integral Arroz branco 

polido

Amido total 74,12 87,58

PTN ( N x 5,95) 10,46 8,94

Lipídeos 2,52 0,36

Cinzas 1,15 0,30

Fibra total 11,76 2,87

Tabela 01. Composição centesimal média (% de matéria seca) de arroz integral e

arroz branco polido.

Fonte: adaptado de Storck (2004). 



Por que comer alimentos integrais?

Os alimentos refinados (pães, biscoitos, massas, arroz e macarrão) elevam o açúcar

no sangue e contribuem para o desenvolvimento da obesidade, elevação do

triglicérides e diabetes.

Previna-se, prefira alimentos INTEGRAIS.
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Índice glicêmico (IG)

Índice glicêmico é a resposta glicêmica após a ingestão de um

alimento.

O IG é calculado a partir da glicemia encontrada no sangue em até

duas horas após a ingestão de um determinado alimento fonte de

carboidrato, o IG é um índice qualitativo.

IG = aumento da área na curva glicêmica do alimento teste x 100

aumento da área na curva glicêmica do alimento padrão

O IG é expresso como uma porcentagem da área na curva

glicêmica produzida pela mesma quantidade de carboidrato

presente em um alimento padrão.



Índice glicêmico (IG)

Geralmente, os alimentos com carboidratos não-disponíveis, como cereais

integrais, feijão e outros grãos, ricos em fibra alimentar, amido

resistente e/ou frutanos proporcionam um aumento pequeno de glicose

(baixos IG e CG) e da insulina na corrente sangüínea, mesmo após uma

refeição rica em carboidratos.

Esse tipo de carboidrato têm sido relacionado com a diminuição do

apetite, e com níveis mais adequados de glicose, insulina e lipídios no

sangue.

O mesmo não acontece com os carboidratos disponíveis, açúcares e amido,

presentes nos doces, batata, refrigerantes e alguns tipos de pães (altos IG

e CG).



Índice glicêmico

ALIMENTO ÍNDICE GLICÊMICO

FLOCOS DE MILHO 121

AVEIA INTEGRAL 73

SUCO DE LARANJA 59

LEITE (2%)* 48

* O valor entre parênteses significa a representação porcentual de cada alimento em

relação ao total de carboidratos da dieta.



Índice glicêmico

Alimentos com Baixo Índice Glicêmico (IG) : massas, pão de centeio,

pão integral, lentilhas, feijões, arroz parbolizado, maçã, laranja,

pêra, cereja, ervilhas, cebola, alface, tomate, leite, couve-flor,

espinafre, pepino, repolho, cereal de trigo e centeio.

IG igual ou menor que 55



Índice glicêmico

Alimentos com Médio IG: Arroz branco, batata cozida, kiwi, manga,

milho, bolacha água, uva, abacaxi e suco de laranja.

IG de 56 a 69



Índice glicêmico

Alimentos com Alto IG: pão branco, purê de batata, banana,

melancia, batata frita, cenoura, beterraba, alcachofra, farinha de

trigo, aveia, cereal de milho, corn flakes, baguete.

Igual ou acima de 70

Ref. Tabela de composição USP.
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