


Grupamento de dois a dez monossacarídeos através de ligação
glicosídica. Os mais importantes são os dissacarídios.

Os mais conhecidos são os Dissacarídeos e Trissacarídeos.
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Dissacarídeos: Quando, por hidrólise, produzem dois 
monossacarídeos.

DISSACARÍDEO COMPOSIÇÃO FONTE

Maltose Glicose + Glicose Cereais

Sacarose Glicose + Frutose Cana-de-açúcar

Lactose Glicose + Galactose Leite
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Trissacarídeos: Quando, por hidrólise, produzem três 
monossacarídeos. Rafinose.

Exemplo: Rafinose + 2 H2O → glicose + frutose + galactose.

OBS: A rafinose(C18H32O16) pode ser encontrada no feijão.
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Polissacarídeos: Quando, por hidrólise, produzem quatro ou mais 
monossacarídeos.

POLISSACARÍDEO FUNÇÃO E FONTE

Glicogênio Açúcar de reserva energética de animais e fungos

Amido Açúcar de reserva energética de vegetais e algas

Celulose Função estrutural. Compõe a parede celular das células vegetais e algas

Quitina Função estrutural. Compõe a parede celular de fungos e o exoesqueleto de artrópodes

Ácido hialurônico Função estrutural. Cimento celular em células animais
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• É o principal componente estrutural das plantas, especialmente de madeira e
plantas fibrosas.

• Apresenta cadeias individuais reunidas por pontes de H, que dão às plantas
fibrosas sua força mecânica.

• Os animais não possuem as enzimas celulases, que são encontradas em bactérias,
incluindo as que habitam o trato digestivo dos cupins e animais de pasto, como
gados e cavalos.
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• Ação poupadora de energia: a presença de carboidratos suficientes para

satisfazer a demanda energética impede que as proteínas sejam desviadas

para essa proposta, permitindo que a maior proporção de proteína seja

usada para função básica de construção de tecido.

• Efeito anticetogênico: a quantidade de carboidrato presente determina

como as gorduras poderiam ser quebradas para suprir uma fonte de energia

imediata, desta forma afetando a formação e disposição das cetonas.
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• Coração: o glicogênio é uma importante fonte emergencial de energia

contrátil.

• Sistema Nervoso Central: O cérebro não armazena glicose e dessa maneira

depende minuto a minuto de um suprimento de glicose sanguínea. Uma

interrupção prolongada glicêmica pode causar danos irreversíveis ao cérebro.
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• Na rapadura encontramos 90% de carboidratos. Sendo 80% de
sacarose.

• Os carboidratos da nossa dieta são oriundos de alimentos de
origem vegetal. A exceção é a lactose, proveniente do leite e seus
derivados.

• Mais da metade do carbono orgânico do planeta está armazenado
em apenas duas moléculas de carboidratos: amido e celulose.
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A falta de carboidratos no organismo
manifesta-se por sintomas de fraqueza,
tremores, mãos frias, nervosismo e
tonturas, o que pode levar até ao desmaio. É
o que acontece no jejum prolongado. A
carência leva o organismo a utilizar-se das
gorduras e reservas do tecido adiposo para
fornecimento de energia, o que provoca
emagrecimento.
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