


SABÃO DETERGENTE
- Sal de ácido graxo - Sal de ácido não graxo

Ex.: Ácido sulfônico

VANTAGENS:

- Mais barato;

- Biodegradável (consumido e destruído por
microorganismos existentes na água)

VANTAGENS:

- Mais eficiente;

- Menor consumo.

DESVANTAGENS:

- Detergente de cadeia ramificada não é
biodegradável;
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Fosfatídios  Éster de glicerina com ácido graxo,
H3PO4 e aminoálcool.
Ex.: Cefalina
Cerebrósidos  Éster de ácido graxo com galactose e
aminoálcool.
Esteroides  Fragmento lipídico constituído por álcool
cíclico.
Ex.: Colesterol
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Lipídios
FOSFOLIPÍDEOS
• Apresentam álcool, ácido, fosfato e molécula nitrogenada
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ESTEROIDES
• Compreende os hormônios sexuais e o colesterol
COLESTEROL
• Não dissolve em água.
• Produzido no fígado ou ingerido na alimentação (carnes, 
ovo,).

• Necessário, porém em excesso se acumula nas artérias.
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• (Low Density Lipoproteins ou LDL): acredita-se que são a classe
maléfica ao ser humano, por serem capazes de transportar o
colesterol do fígado até as células de vários outros tecidos, acredita-
se ter ações danosas (formação deplacas de gorduras –
arterosclerose nos vasos sanguíneos).
• (High Density Lipoproteins ou HDL): acredita-se que são capazes
de absorver os cristais de colesterol, que começam a ser depositados
nas paredes arteriais (retardando o processo arterosclerótico).
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ESTEROIDES
HORMÔNIOS SEXUAIS

• Características primárias – Nascimento (órgãos 
genitais).

• Características secundárias – Na puberdade (ação dos 
hormônios sexuais 

• Testosterona e Estrogênios
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ESTEROIDES
O PERIGO DOS ANABOLIZANTES:
• Hormônios sintéticos;

• Aumentam a síntese de proteínas nos músculos

• Reduz 85% a produção de testosterona nos testículos =
testículo atrofiado

• Cessa o crescimento, câncer de fígado, hepatite, aumenta
pressão arterial e + risco de ataque cardíaco.

• Mudança de comportamento (+ agressivo, depressão e
irritabilidade)

• Desequilibra o ciclo hormonal e mulher + masculinizada
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01. Esta tabela mostra o teor de proteínas, carboidratos e 
lípides em alguns alimentos, expresso em gramas por 100g 
de peso seco.
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EXERCÍCIO DE CLASSE



Com base nos dados da tabela, assinale a alternativa que contém a 
dieta mais adequada para um jogador de futebol antes de uma 
competição.
a) Arroz com farinha de mandioca.
b) Arroz com toucinho.
c) Carne seca com farinha de mandioca.
d) Carne seca com toucinho.
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LETRA: [A]
Atividades físicas demandam uma
considerável quantidade de energia do
corpo. Sendo assim, o jogador de futebol
precisa alimentos ricos em carboidratos,
principal fonte de energia a curto prazo.
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