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Os Alimentos 
 

 

1. Os Alimentos: 
São as substâncias que promovem o crescimento, o reparo do desgaste físico e fornecem 

energia para as várias funções vitais. 

                                      Inorgânicos: água e sais minerais. 

          Alimentos: 

                                      Orgânicos: açucares, gorduras (lipídios), proteínas e vitaminas. 

Quando as funções os alimentos são classificados em três grupos: 

 Alimentos Plásticos: são aqueles que participam da estrutura dos nossos tecidos, 

fundamentais para o crescimento. 

 Alimentos energéticos: são aqueles que atuam como combustíveis, fornecendo para o 

organismo a energia necessária para as atividades dos nossos órgãos.  

 Alimentos reguladores: são aqueles que atuam regulando as inúmeras reações 

químicas que ocorrem no organismo, sendo fundamental para o bom funcionamento. 

Açúcares ou carboidratos: 

Produzidos pelos vegetais e fornecedores de energia. Os mais simples são os 

monossacarídeos (glicose, frutose e galactose). 

Monossacarídeo + monossacarídeo = dissacarídeo (sacarose, lactose e maltose). 

Monossacarídeo + monossacarídeo + ... + monossacarídeo = polissacarídeo (amido, 

celulose e glicogênio). 

Reconhecimento de alguns açúcares em laboratório: 

Amido + Iodo = Coloração arroxeada. 

Glicose + Reativo de Benedict + Calor = Coloração alaranjada. 

Proteínas: 

São os peptídeos e os aminoácidos. 

Peptídeo + peptídeo = proteínas. 

Aminoácido + aminoácido = peptídeo. 

As proteínas são diferentes, como uma proteína X ≠  proteína Y (pelos tipos, pelo numero e 

pela seqüência).       

Funções das proteínas: 

a) Constroem material celular juntamente com as gorduras; 

b) Algumas funcionam como enzimas (aceleram as reações químicas); 

c) Outras funcionam como anticorpos (substância de defesa); 

d) Também podem formar substancias intercelulares. 

Fontes de proteínas: 

O leite, a carne, os ovos, as leguminosas (feijão, soja, lentilha, milho, outras). 

Funções da água: 

a) Solvente da maioria das substancias; 

b) Eliminação de resíduos orgânicos do organismo (urina e suor); 

c) Reguladora de temperatura corporal (suor); 
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d) Participante de reações químicas de digestão; 

e) Entra na composição das células e do sangue. 

Funções dos sais minerais: 

a) Regulação da quantidade de água no corpo (sódio e potássio); 

b) Propagação de impulsos nervosos (sódio e potássio); 

c) Produção de hormônios (iodo); 

d) Formação de hemoglobina do sangue (ferro); 

e) Integrante da substancia intercelular de ossos (cálcio, magnésio e fósforo). 

Vitaminas: 

Desencadeiam as reações químicas, ativando enzimas, sua falta gera várias doenças de 

carência de vitamina, tais como: 

a) Hemeralopia (cegueira noturna) e Xeroftalmia, problemas de pele e 

crescimento retardado: deficiência de vitamina A; 

b) Beribéri (fraqueza muscular e nervosa): deficiência de vitamina B1; 

c) Anemia: deficiência de vitamina B12; 

d) Escorbuto (hemorragias por fragilidade dos capilares): deficiência de 

vitamina C; 

e) Raquitismo (ossos frágeis e deformados): deficiência de vitamina D; 

f) Propensão a hemorragias (por dificuldade de coagulação do sangue): 

deficiência de vitamina K. 
Tabela das vitaminas: 

Vitaminas: Principais funções: Doenças de carência: Fontes: 

 

 

 

A 

 

*Adaptação da visão nos 

ambientes; 

*Manutenção do tecido 

epitelial; 

*Auxilia no crescimento 

do corpo. 

 

*Hemeralopia e 

xeroftalmia; 

*Problemas de pele e 

crescimento retardado. 

 

Leite (e derivados), 

ovos, fígado de animais, 

hortaliças (cenoura, 

pimentão, etc.). 

 

 

B 1 

 

Aproveitamento dos 

carboidratos e das 

gorduras. 

 

Beribéri. 

 

Legumes, trigo e arroz 

integrais, levedura, leite 

(e derivados), carnes. 

 

B 12 

 

Atua na formação dos 

glóbulos vermelhos do 

sangue. 

 

Anemia. 

 

Fígado de animais, 

ovos, carnes, leite (e 

derivados). 

 

C 

 

Formação do tecido 

conjuntivo e 

fortalecimento do sistema 

de defesa. 

Escorbuto 

 

Frutos cítricos, 

hortaliças, outros frutos 

(tomate, acerola). 

 

 

D 

 

 

Processo de ossificação e 

fortalecimento dos dentes 

 

 

 

Raquitismo. 

 

Óleo de fígado de 

peixes, radiações 

solares, leite (e 

derivados), ovos. 

 

E 

 

Sem essa vitamina 

O corpo torna-se 

Estéril. 

 

Esterilidade 

 

Geléia real, ovos, leite, 

brócolis, soja, feijão, 

aveia, trigo, milho. 

 

K 

 

Produção de fatores 

essenciais para a 

coagulação de sangue. 

 

Hemorragia. 

 

Produtos de bactérias 

intestinais. 



Lembre que: 

Banha, toucinho, manteiga, óleos comestíveis, são substâncias insolúveis em água, solúveis 

em solventes orgânicos e untuosos ao tato. Por isso, pertencem ao grupo de lipídios ou 

gorduras. Substâncias altamente energéticas que, para serem aproveitadas, devem ser 

separadas em ácidos graxos e glicerol. 
   

Sistema Digestório 
 

 
Estrutura: tubo digestivo (boca, faringe, esôfago, estomago e intestino delgado e grosso e 

ânus) e glândulas anexas (glândulas salivares, fígado e pâncreas). Sendo que o intestino é 

dividido em duas partes: delgado: duodeno, jejuno e íleo. E grosso: ceco, cólon e reto.  

O ceco contém o apêndice e o cólon e dividido em três partes: Ascendente, transverso e 

descendente. 
O sistema digestório: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boca: contêm a língua (recebe sensações de gosto), as glândulas salivares (produzem a 

saliva, que amolece os alimentos e digere o amido) e os dentes: incisivos (08, que cortam 

os alimentos), caninos (04, que rasgam os alimentos), molares e pré-molares (12 e 08, 

respectivamente, que trituram os alimentos). 

 
 A boca e seus dentes.                           As glândulas salivares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



O alimento fica na boca aproximadamente cerca de um minuto e forma o bolo alimentar 

que é engolido e passa para a faringe. A abertura da boca do lábio superior ao lábio inferior 

chama-se fenda bucal, já o teto da boca chama-se céu da boca ou véu palatino. Mais para 

dentro, encontramos a campainha ou úvula. A língua identifica os vários sabores de acordo 

com a região em que colocamos o alimento nela. Os dentes têm a função de cortar e triturar 

os alimentos, nós temos duas arcadas de dentes: uma superior e outra inferior num total de 

32 dentes. Em cada arcada temos 4 incisivos, 2 caninos, 4 pré-molares e seis molares. O 

dente é divido em três partes: raiz, coroa e colo. 
 Arcada dentária superior e inferior:                                                                                   Regiões da língua: 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

O interior de um dente: No interior de um dente temos outras partes, tais como a polpa 

dentária, substância vermelha e mole formada por tecido conjuntivo e rica em nervos e 

vasos sanguíneos, a dentina ou marfim, substância dura e sensível que e contém cálcio e 

envolve a polpa dentária e o esmalte, substância formada por sais de cálcio, envolve a 

dentina na região da coroa e na raiz a dentina é revestida pelo cemento. Lembre que: dentes 

não escovados diariamente dão origem à placa bacteriana causadora de cárie dentária, por 

ação de bactérias que fermentam resíduos de alimentos que ficam entre os dentes. As 

substâncias ácidas produzidas provocam corrosão, destruindo o esmalte (cobertura do 

dente) e a dentina (substância que protege os nervos e os vasos sanguíneos contidos na 

polpa dentária, cavidade interna do dente). 
O interior de um dente: Fases de desenvolvimento de um carie: 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Faringe: A faringe é uma cavidade alongada em forma de funil, situada logo após a boca. 

Ela se comunica com a boca e as fossas nasais, com a laringe e com o esôfago. Quando o 

bolo alimentar chega à faringe, os músculos deste órgão se contraem em movimentos 

peristálticos, empurrando-os para o esôfago.  

 

 
 

 

 



Esôfago: O esôfago é um órgão em forma de tubo, com paredes flexíveis e que méd 

aproximadamente 25 cm. 

Em sua parte superior, o esôfago comunica-se com a faringe, em sua parte inferior, 

comunica-se com o estomago, através de um orifício chamado de cárdia. O esôfago 

empurra o bolo alimentar para o estômago, através de movimentos peristálticos. Os 

movimentos peristálticos são involuntários, isto é, ocorrem independentemente da nossa 

vontade. O estomago e os intestinos também apresentam esses movimentos.      

 

Estômago: O estomago é um órgão musculoso em forma de saco, com uma curvatura 

côncava e outra convexa. 

Comunica-se com o esôfago pelo orifício cárdia e com o intestino delgado através de um 

orifício chamado de piloro. Esse orifício é formado por um anel muscular que se contrai 

quando o bolo alimentar chega até o estomago. Dessa maneira, o alimento não passa para o 

intestino delgado, ficando retido no estomago até que a sua função digestiva se complete.   

O estomago é forrado internamente por uma membrana chamada mucosa gástrica, que 

possui glândulas especiais para a fabricação de suco gástrico. 

Quando chega ao estomago, o bolo alimentar recebe o suco gástrico. Um dos componentes 

desse suco é o ácido clorídrico, substância responsável pela considerável acidez do suco 

gástrico. O suco gástrico contém também uma enzima chamada de pepsina que é capaz de 

digerir as proteínas.  

Depois do trabalho do estomago, o bolo alimentar recebe o nome de quimo. 

  

Intestino Delgado: Pouco a pouco o quimo, ou seja, o alimento trabalhado pelo estomago 

e já em estado semiliquido, vai deixando o estomago e entrando no intestino delgado. É 

nesse órgão que a digestão dos alimentos se completa, iniciando-se sua absorção. O 

intestino delgado é revestido internamente por uma membrana chamada mucosa intestinal, 

que contém células que fabricam o suco intestinal ou suco entérico.   

O intestino delgado está dividido em três partes: duodeno, jejuno e íleo. 

Duodeno: o duodeno tem aproximadamente 25 cm de comprimento e a forma de um C, 

nele existem dois canais, o canal de Wirsung (através do qual o suco pancreático é 

eliminado) e o canal colédoco (através do qual a bílis é liberada). 

 
A faringe e o esôfago:                                                                 O estômago e o intestino delgado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jejuno e íleo: O jejuno é à parte do intestino delgado que fica situada entre o duodeno e o 

íleo, mas como o limite entre o jejuno e o íleo não é definida, podemos considerar como 

uma parte só de aproximadamente de 5 metros, é nessa parte que os alimentos são 

absorvido pelas vilosidades intestinais.      

O conjunto de substâncias formadas após a digestão recebe o nome de quilo. Nessa fase, 

todas as substâncias são absorvidas e passa para o sangue através dos vasos sanguíneos do 

intestino situadas na porção das vilosidades intestinais que graças as microvilosidades 

aumenta a área de absorção para mais ou menos de 180 metros quadrados.  

Movimentos peristálticos: ocasionados por contrações do esôfago, estômago e intestino 

para impelir os alimentos ao longo do tubo digestivo. 

Peritônio: membrana que reveste os órgãos digestivos situados no abdome. 

Vilosidades Intestinais: pregas na parede interna do intestino para aumentar a superfície 

de absorção dos alimentos. 

 

Intestino Grosso: O intestino grosso mede aproximadamente 1,5 metros e tem três partes: 

ceco, colón e reto. O ceco liga-se ao intestino delgado através do orifício ileocecal, preso ao 

ceco está o apêndice, um órgão cilíndrico e muito fino, órgão associado ao sistema 

imunológico do nosso corpo.    

O colón é dividido em três partes: ascendente, descendente e transverso, onde o ascendente 

é à parte que sobe, o transverso é à parte que fica no meio e a descendente é à parte que 

desce e comunica-se com o reto. O reto é a ultima parte do intestino grosso e comunica-se 

com o ânus ultimo órgão do sistema digestório com a finalidade de eliminar as fezes.   

O material que vem para o intestino grosso quase não tem substâncias aproveitáveis, por 

isso, o intestino grosso só absorve água e sais minerais, assim, as funções do intestino 

grosso são: absorção de água, formação, acumulo e eliminação de fezes.   

O intestino grosso abriga um verdadeiro batalhão de bactérias inofensivas ao nosso corpo, 

essas bactérias se nutrem de resíduos digestivos e produzem substâncias aproveitadas pelo 

organismo, a atividade fermentativa das bactérias intestinais produz vários tipos de gases, 

responsáveis pelo odor típico das fezes. 

O tempo de duração da digestão no nosso organismo depende do tipo e da consistência do 

alimento, mas em média, o tempo de permanência do alimento em cada trecho do tudo 

digestivo de um individuo adulto é: boca, faringe e esôfago: cerca de 1 minuto, estomago: 

cerca de 2 a 4 horas, intestino delgado: cerca de 1 a 4 horas e intestino grosso: cerca de 10 

horas a vários dias. 
 Corte do sistema digestório:  O intestino grosso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mesentério: pregas membranosas que prendem o intestino na parede abdominal. 

 

Fígado: é uma glândula muito volumosa do corpo que produz a bile (armazenada na 

vesícula biliar), a uréia, o glicogênio e que armazena algumas vitaminas (A e D), pesa 

aproximadamente cerca de 1,4 kg, divide-se em lobos e de cor avermelhada. 

Situa-se a direita do abdome, logo abaixo do diafragma, na parte inferior do fígado 

encontra-se a vesícula biliar, bolsa responsável pela produção da bílis, um líquido amarelo-

esverdeado, amargo e sem enzimas digestivas, é formada por água e sais biliares.  

Pâncreas: produz o suco pancreático (que atua na digestão) e a insulina (que regula o teor 

de glicose no sangue). 
O pâncreas:  O fígado: A vesícula biliar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Digestão 
 

Digestão: redução das partículas de proteínas, gorduras e açúcares a partículas menores, 

que, dissolvidas na água, são absorvidas e aproveitadas pelas células. 

 

 

           DIGESTÃO 

MACÂNICA: mastigação (na boca), deglutinação (na faringe), 

movimentos peristálticos (no esôfago, estômago e intestino). 

 

QUÍMICA: na boca (insalivação), no estômago (quimificação) 

e no intestino (quilificação). 

 

Sucos digestivos: 

 Saliva: contém a enzima ptialina, que transforma o amido em maltose. 

 Suco gástrico: contém ácido clorídrico e a enzima pepsina, que desdobra as 

proteínas em fragmentos menores (peptídeos). 

 Suco pancreático: contém a lipase (converte as gorduras em ácidos graxos e 

glicerol), a tripsina (converte as proteínas em peptídeos), a amilase (converte 

o amido em maltose).  

 Suco entérico: contém a maltase (converte a maltose em glicose), a 

invertase (converte a sacarose em glicose e frutose), a peptidase (converte 

peptídeos em aminoácidos), a lactase (converte o açúcar do leite ou lactose 

em glicose e galactose), a lipase (digere as gorduras, convertendo-as em 

ácidos graxos e glicerol).  

  

Lembre que: O único suco que não contém enzimas é a bile, mas ela é necessária para 

emulsificar às gorduras, facilitando a ação das lípases. 

 

 
 

  



Quadro demonstrativo dos locais das enzimas: 

                        Enzimas 

sucos 
Ptialina Amilase Pepsina Peptidase Tripsina Invertase Lipase 

Saliva X       

Suco gástrico   X     

Suco pancreático  X   X  X 

Suco entérico    X  X X 
  Quadro demonstrativo da ação das enzimas: 

Amido + Água = Amilase ► Maltose   

Maltose + Água = Maltase ► Glicose + Glicose 

Proteína + Água = Pepsina ► Peptídeos   

Peptídeos + Água = Peptidase ► Aminoácidos   

Gordura + Água = Lipase ► Ácidos graxos + Glicerol 

Sacarose + Água = Invertase ► Glicose + Frutose 

Lactose + Água = lactase ► Glicose + Galactose 

 
  As vilosidades do intestino delgado:  O caminho do alimento:   
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     Questionário 
 

 

 

 

 



1. Por que nosso organismo precisa de alimento para continuar vivendo? 

2. O que você entende por metabolismo? 

3. Quais as funções do sistema digestório? 

4. Que nutrientes podem passar diretamente para o sangue sem ser digeridos? 

5. Quais são os processos mecânicos da digestão? 

6. Explique em que consistem os movimentos peristálticos. 

7. Em que consiste o processo químico da digestão? 

8. O que são enzimas digestivas? 

9. Cite uma substância presente nos alimentos de origem vegetal que nós não 

conseguimos digerir. 

10. Que órgãos constituem o tubo digestivo completo? 

11. Quais os órgãos anexos ao tubo digestivo? 

12. Qual o papel da saliva na digestão? 

13. Quantos dentes devem ter uma pessoa adulta? Como eles estão subdivididos? 

14. Quais são as partes de um dente? 

15. O que você poderia ver no interior de um dente se o cortasse ao meio? 

16. De onde provêm os ácidos que atacam a superfície do dente? 

17. Descreva a faringe e explique sua função. 

18. Com quais órgãos o esôfago se comunica? 

19. Com quais órgãos o estômago se comunica? Qual o nome dos orifícios dessa 

comunicação? 

20. Como se chama a membrana que forra internamente o estômago? 

21. Como age o suco gástrico sobre o bolo alimentar no estomago?  

22. O que é quimo? 

23. Como se divide o intestino delgado? 

24. Qual a importância da bílis para a digestão e onde é produzida? 

25. Cite quatro enzimas do suco entérico e para que cada uma serve? 

26. Na digestão o que significa quilo? 

27. Explique o que são vilosidades intestinais, e para que servem essas vilosidades?  

28. Quais partes se dividem o intestino grosso? 

29. O intestino grosso desempenha varais funções, quais são elas?  

30. Associe a coluna da esquerda com a coluna da direita: 

( a ) óleo  

( b ) celulose  

( c ) frutose  

( d ) lactose  

( e ) anticorpo  

(   ) dissacarídeo.  

(   ) proteína. 

(   ) lipídio. 

(   ) polissacarídeo.  

(   ) monossacarídeo. 

31. Escreva nos parênteses C, P ou L, conforme o alimento seja rico em carboidratos, 

proteínas ou lipídios, respectivamente: 

(   )  manteiga. 

(   )  feijão. 

(   )  queijo. 

(   )  bacon. 

(   )  caldo de carne. 

(   )  arroz. 

(   )  carne. 

(   )  ovos.  

32. O que são vitaminas? 

33. O que são proteínas? 

34. O que são lipídeos? 

35. Comente o trecho abaixo, sabendo-se que se necessita de no mínimo 20 linhas: 

               “Com uma dieta equilibrada posso ter um corpo saudável e bonito”? 


