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GLICÍDIOS 

 

Também conhecidos como açúcares, samarídeos, carboidratos ou 

hidratos de carbono, (do grego glicos, "doce") são moléculas 

orgânicas constituídas fundamentalmente por átomos de 

carbono, hidrogênio e oxigênio e, eventualmente, de outros 

elementos, como nitrogênio, por exemplo. 
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São compostos que possuem vários grupos hidroxila e grupos 

aldeído ou cetona, ou seja, contêm a função mista poliálcool-

aldeído ou poliálcool-cetona, ou podem ser compostos que 

sofrem hidrólise e se transformam em compostos desse tipo. 

Essa classe de compostos é muito ampla e abrange desde o 

açúcar comum até compostos muito complexos, como a celulose 

e o amido, que são produzidos nos vegetais pelo processo de 

fotossíntese.  
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Os glicídios podem ser classificados de acordo com sua 

complexidade estrutural como:  

 

- Monossacarídeos; 

- Dissacarídeos; 

- Polissacarídeos. 
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Os monossacarídeos, de fórmula geral (CH2O)n, são as 

mais simples, e denominadas de acordo com o número de 

carbonos que possuem: triose, tetrose, pentose, hexose e 

heptose são os nomes dados a monossacarídeos de três, 

quatro, cinco, seis e sete carbonos, respectivamente. 
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Exemplos:  

 

- pentose: ribose e desoxirribose - participam da constituição de 

ácidos nucleicos. 

 

- hexose: glicose (principal glicídio utilizado como fonte de 

energia) - fabricada por meio da fotossíntese por organismos 

autotróficos.  
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Glicose: apresenta fórmula molecular C6H12O6 e 

é um sólido composto por cristais incolores 

solúveis em água e de sabor adocicado.  

 

É encontrado no mel de abelhas, em frutas 

como o figo e uva, e está presente em nosso 

sangue. 
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A glicose é um carboidrato indispensável para o nosso 

organismo, pois mantém a integridade funcional do tecido 

nervoso e é geralmente a única fonte de energia do cérebro.  

Se a concentração de glicose no sangue estiver muito baixa, a 

pessoa pode ter hipoglicemia e será necessário receber soro 

glicosado. Porém, se a concentração da glicose no sangue estiver 

muito alta, a pessoa terá hiperglicemia e poderá desenvolver o 

diabetes, precisando receber até insulina. 
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Frutose: apresenta fórmula molecular C6H12O6 e 

se cristaliza com dificuldades no formato de 

agulhas solúveis em água e de sabor doce, pode 

ser encontrado de forma livre em frutos doces, 

mel de abelha e na forma condensada em 

oligossacarídeos e polissacarídeos. 
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Os dissacarídeos são o resultado da união entre dois 

monossacarídeos por meio de uma ligação denominada 

glicosídica, com liberação de uma molécula de água - 

processo este conhecido como “síntese por desidratação”. 

 

Exemplos: sacarose (glicose + frutose), lactose (glicose + 

galactose), e maltose (glicose + glicose). 
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Sacarose: (glicose + frutose) 

Possui fórmula C12H22O11, está presente em inúmeras plantas 

como a cana-de-açúcar e a beterraba, constitui o chamado 

açúcar comum. 
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A sacarose, um açúcar extremamente doce, é 

encontrada em vegetais como a beterraba e cana-de-

açúcar. Presente de forma significante em nosso dia a 

dia, é ela que adoça nossos cafés, bolos e doces em 

geral. 
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                                                            Fonte: Mundo e Educação.  
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Lactose:  (glicose + galactose) 

Sua principal fonte de obtenção é o leite. Seus derivados, como o 

iogurte e o queijo, possuem pouquíssima lactose. 
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Os polissacarídeos, moléculas formadas por um grande 

número de monossacarídeos, formam grandes cadeias 

orgânicas, podendo apresentar outros elementos, além 

do carbono, hidrogênio e oxigênio. 
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São insolúveis em água, permitindo que alguns destes, como o 

amido e glicogênio, executem importante papel relativo ao 

armazenamento de energia de vegetais e animais, 

respectivamente; sem que seja requerido um espaço 

considerável para tal (disponibilizam moléculas de glicose por 

uma reação denominada hidrólise). 



 
Glicídios, Lipídios, Aminoácidos e Proteínas 

 

 

Outros podem, por exemplo, participar da constituição da parede 

celular de vegetais (celulose); da de fungos, ou mesmo do 

exoesqueleto de artrópodes (quitina), conferindo resistência e 

rigidez. 
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Amido: apresenta fórmula molecular (C6H10O5)n e está presente, 

em forma de grãos, nas sementes, caules e raízes de vários 

vegetais como o feijão, arroz, trigo, milho, etc.  

É usado em grande quantidade na alimentação, para fabricar 

glicose e álcool etílico, e ainda no preparo de cola, goma e pó 

compacto (cosmético).  
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O amido é decomposto pelo organismo em glicogênio e em 

glicose, possibilitando o armazenamento de energia. Para quem 

pratica exercícios, o glicogênio armazenado nos músculos é a 

principal fonte de energia. Já o glicogênio armazenado no fígado 

pode ser rapidamente convertido em glicose e transportado pelo 

sangue para suprir necessidades energéticas que o organismo 

apresentar. 
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É encontrado nos cereais, como trigo, aveia, farelos, arroz e 

milho; em biscoitos, pães e massas; em raízes tuberosas e 

caules, tais como mandioca, batata, batata-doce e cará; em 

legumes, verduras, frutos e sementes, como alface, rúcula, 

cebola, tomate, entre outros. 
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Celulose: apresenta fórmula molecular C6H10O5 e é o 

polissacarídeo mais conhecido no reino vegetal e ocorre de duas 

maneiras: inulina (celulose de reserva) e celulose comum 

(sustentação do vegetal), esta contribui para a formação da 

madeira.  
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A celulose ajuda na produção de saliva e de suco gástrico, 

resultando em um funcionamento adequado do sistema 

digestivo. Além de servir de meio para o desenvolvimento de 

bactérias benéficas ao nosso organismo e ajudar na eliminação 

das fezes.  

É encontrada nos vegetais e cascas de frutas. 
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Função dos carboidratos em nosso organismos 

 

A principal função dos carboidratos é fornecer energia que pode 

ser aproveitada mais facilmente pelo organismo, sendo que cada 

grama fornece cerca de 4,02 kcal. 

Mas a ausência ou o excesso de carboidratos em nosso 

organismo pode levar a doenças sérias, pois causa alterações em 

nosso metabolismo. 
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- Se não houver carboidrato suficiente para produzir energia para 

o organismo, serão usadas as gorduras para tal finalidade, o que 

pode resultar numa queima incompleta da gordura, produzindo 

toxinas que diminuem o pH do sangue (acidose), levando ao 

desequilíbrio do sódio e à desidratação. Os sintomas que uma 

pessoa que ingere pouco carboidrato pode sentir são fraqueza, 

raciocínio lento, tonturas, desmaios, entre outros. 
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- Se houver excesso de carboidratos em nosso organismo é 

ruim, pois pode levar à obesidade e a pessoa também pode 

acabar desenvolvendo algumas doenças, como o diabetes. 

 


