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Como os seres vivos conseguem nutrientes? 

UMA VISÃO ECOLÓGICA 

Como mencionado anteriormente, todos os seres precisam captar moléculas do meio em que vivem para 

que possam sobreviver. Por isso, podemos afirmar que nenhum organismo vive isolado em si, pois é a 

interação com o meio que possibilita a vida. Essas interações serão estudadas com mais detalhes no 

próximo ano, masisso não impede que você aprenda alguns conceitos que o auxiliarão na compreensão do 

processo aqui estudado. Nossa maior fonte de energia é o Sol, um dos fatores que permitem o 

desenvolvimento da vida no planeta. Os organismos produtores, em geral, transformam energia luminosa 

solar em energia química, armazenando-a na matéria orgânica, que é passada para os consumidores ao 

longo da cadeia alimentar. 

Como produtores não dependem de outros seres vivos para se alimentarem, eles produzem seu próprio 

alimento, sendo assim chamados de autótrofos. Exemplos de produtores são as plantas e as algas. 

Consumidores são seres heterótrofos, que não produzem seu próprio alimento e são divididos em 

primários, secundários, terciários, etc. Consumidores primários são os herbívoros, que se alimentam de 

vegetais; os secundários são carnívoros, que se alimentam dos primários e assim sucessivamente. 

Produtores e consumidores são níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Esta representa a sequência de 

alimentação dos seres vivos, como o exemplo abaixo. 

 

Antes de prosseguir, você consegue identificar os níveis tróficos na cadeia 

alimentar acima? 

Pois bem, agora compare. As plantas de fundo são os produtores dessa cadeia; o caramujo, o consumidor 

primário. Os lambaris são consumidores secundários e o peixe maior, o terciário. Fechando a cadeia 

encontramos a garça, representando os consumidores quaternários Bom, você deve ter notado que a cadeia 

alimentar do exemplo é referente a um ambiente aquático. Mas não é só na água que os seres se alimentam 

uns dos outros. Também no ambiente terrestre ocorrem essas relações alimentares. 

 



No exemplo acima, podemos identificar um vegetal como o produtor, o rato como consumidor primário, a 

cobra como secundário e o gavião como terciário. Esta cadeia representa um modelo possível de relação 

alimentar no ambiente terrestre. Mas, além da diferença entre água e terra, podemos encontrar diferenças 

entre ambientes aquáticos (marinhos ou de água doce, por exemplo) e entre terrestres (desertos, florestas, 

pântanos, etc). Podemos destacar ainda as diferenças de temperatura, quantidade de luz e de água entre os 

ambientes. Cada um desses fatores influenciará diretamente na distribuição dos organismos no planeta e, 

consequentemente, na alimentação de cada um deles. Você não esperaria que um urso polar se alimentasse 

de um cacto, não é mesmo? Cada ser vivo tem suas características adaptativas que permitem que ele viva e 

se desenvolva em determinado ambiente, aumentando as chances de sobrevivência da sua espécie. 

O link do jornal “Estadão” abaixo, traz alguns dos diferentes ambientes brasileiros nos quais os seres vivos 

se desenvolver. 

 

https://www.estadao.com.br/infograficos/brasil,biomas-brasileiros-o-que-sao-e- 

suas-caracteristicas,1124211 

 

Você conseguiria definir alguma sequência de alimentação com base nessas informações? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

OS NUTRIENTES COMO FONTE DE ENERGIA PARA OS SERES VIVOS 

Nutrientes são substâncias presentes nos alimentos que são importantes para 
o funcionamento do nosso organismo. Nosso corpo adquire-os por meio do processo 
de digestão, que garante a quebra dos alimentos em partículas menores que podem ser 
absorvidas pelo corpo. 
Tipos de alimentos apresentam uma quantidade específica de nutrientes, sendo fundamental 
saber combiná-los para obter-se uma dieta saudável. A seguir exploraremos mais a respeito 
dessas substâncias e sua importância! 

Classificação dos nutrientes 
Os nutrientes são classificados em dois grandes grupos, os macronutrientes e os 
micronutrientes: 

Macronutrientes são aqueles que nosso corpo necessita em maior quantidade, sendo 
encontrados abundantemente nos alimentos. Proteínas, carboidratos, lipídios e água são 
exemplos deles. Micronutrientes, por sua vez, são aqueles necessários em pequenas doses 
para que haja um bom funcionamento do organismo, sendo encontrados em baixa quantidade 
nos alimentos. Vitaminas e minerais são exemplos deles. 
Vale destacar que, independentemente do nutriente ser considerado macro ou micro, ele deve 
fazer parte da alimentação. Os micronutrientes, mesmo que necessários em baixas 
concentrações, podem causar danos ao funcionamento do corpo caso não sejam consumidos, 
e assim ocorre com os macronutrientes. 
 
Macronutrientes 

• Proteínas: são moléculas orgânicas formadas por um conjunto de aminoácidos que desempenha uma 
série de funções importantes para o corpo humano, como a defesa do organismo, a aceleração 
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de reações químicas, o transporte de substâncias, a movimentação, a comunicação celular e a 
sustentação. Costuma-se dizer que a principal função das proteínas é estrutural, uma vez que 
promovem a formação e o crescimento dos tecidos do nosso corpo. Carnes, ovos e laticínios são 
alimentos ricos em proteínas. 

• Carboidratos: constituem a principal fonte de energia para o nosso organismo e são as moléculas 
orgânicas mais abundantes da natureza. Eles são classificados, pelo número de subunidades, em 
monossacarídios, dissacarídeos e polissacarídeos. Como exemplo de alimentos ricos em carboidratos, 
podemos citar: arroz, pão, massa, açúcar e mel. 

• Lipídios: são uma classe de macromoléculas que incluem as gorduras e substâncias semelhantes. Assim 
como os carboidratos, os lipídios estão relacionados com o fornecimento de energia. Além de serem 
moléculas armazenadoras de energia, eles apresentam outras funções, como: formação das membranas 
(fosfolipídios); proteção dos órgãos de impactos; e atuação na manutenção da temperatura do corpo. 
Margarina, óleo, carne gorda, noz e azeite são alimentos ricos em lipídios. 

• Água: está presente em todos os alimentos, estando em menor ou em maior quantidade a depender do 
alimento analisado. Dentre os principais papéis exercidos pela água no corpo humano, podemos 
destacar: transporte de substâncias; eliminação de substâncias para fora do corpo; atuação como 
solvente; lubrificação de órgãos e tecidos; participação de reações químicas; e regulação da 
temperatura. São alimentos ricos em água: melancia, tomate, nabo, cenoura e melão. 
Micronutrientes 

• Sais minerais: são nutrientes inorgânicos necessários em pequenas quantidades no nosso organismo. 
Dentre os principais sais minerais necessários ao funcionamento do nosso organismo, podemos 
citar: cálcio, fósforo, potássio, cloro, sódio, ferro e flúor. Cada sal mineral atua de forma diferente no 
corpo, por exemplo: o cálcio relaciona-se com a formação de ossos e dentes e o ferro atua como 
componente da hemoglobina. 
 

E as dietas restritivas, tão na moda? Funcionam? 

Dada a importância de cada um desses nutrientes para o bom funcionamento do organismo humano, 

podemos dizer que dietas restritivas, aquelas que excluem ou diminuem drasticamente a ingestão de um 

determinado grupo de alimentos, como são as dietas “low carb” ou “no carb”, não são tão eficazes para a 

maioria das pessoas. 

No caso específico destas dietas citadas, a nutricionista Dra. Karina Abbud alerta que o carboidrato é 

substituído por proteína, que costuma ser muito ácida e, consequentemente, transfere essa acidez para o pH 

do sangue, podendo gerar diversas complicações, como a osteoporose, falta de energia, alterações no humor, 

ansiedade, baixa disposição para atividades diárias, fraqueza muscular, diminuição na capacidade de 

raciocínio. 

Ela ressalta também que a falta de carboidratos gera uma compulsão alimentar maior, uma vez que o corpo 

procura outras fontes de energia, como é o caso do cérebro, que necessita de glicose para realizar suas 

atividades (lembrando que o carboidrato, quando consumido, é transformado em glicose). Em longo prazo, e 

por conta dessa constante busca orgânica por suprimento de energia, a dieta sem carboidrato pode, ao invés 

de diminuir, contribuir para o ganho de peso. 

O correto, então, é consumir apenas a quantidade de carboidrato que o corpo necessita e dar preferência para 

os carboidratos com baixo índice glicêmico, ofertados por alimentos como arroz integral, massas integrais, 

mandioca, batata doce, inhame e algumas frutas e legumes. 

Depois de conhecermos um pouco mais sobre a função que cada um desses nutrientes exercem em nosso 

organismo, parece evidente o quão necessários e valiosos eles são para mantermos um ritmo de vida 

adequado, com saúde, com todas as nossas funções preservadas da melhor forma possível. É a partir da 

presença de todos esses nutrientes provenientes de uma alimentação saudável, e da sintonia fina entre 

eles, que o nosso corpo se constitui e se mantém. 

Todos esses fatores podem ser resumidos em uma única afirmação: uma alimentação equilibrada é o segredo 

da saúde. 
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• Vitaminas: são moléculas orgânicas extremamente importantes para nosso organismo, 

entretanto, são necessárias em pequenas quantidades. As vitaminas podem ser 
classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. No grupo das vitaminas hidrossolúveis 
estão a vitamina B e a vitamina C. Já no grupo das vitaminas lipossolúveis 
encontramos vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. 
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• Elas exercem variadas funções no organismo: a vitamina A, por exemplo, é componente 

de pigmentos visuais e atuam na manutenção dos tecidos epiteliais; a vitamina K atua no 
processo de coagulação; e a vitamina C é importante na síntese do colágeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tecido-epitelial.htm
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Importância dos nutrientes 
Cada nutriente exerce um papel importante na nossa alimentação, não sendo possível excluir 
um deles completamente da nossa dieta sem causar danos ao organismo. Todos eles, portanto, 
são importantes, não existindo nutrientes melhores que outros. Não obstante, devemos estar 
atentos sempre na quantidade ideal que devemos consumir de cada um deles. 

 
Para orientar-nos nessa tarefa, podemos consultar a pirâmide alimentar, que traz informações 
a respeito das porções recomendadas de cada tipo de alimento. A pirâmide alimentar, no 
entanto, não fornece uma dieta a ser seguida. Planos alimentares são elaborados por 
nutricionistas, que são profissionais que montam uma dieta levando em consideração diversos 
fatores, tais como o estilo de vida do paciente. 

 
Uma dica importante para conseguir uma dieta rica em nutrientes é apostar na alimentação 
colorida. Isso significa que quanto maior a diversidade de cores no prato, maior a diversidade 
de alimentos e, consequentemente, maior a quantidade de nutrientes ali presentes. Em um 
almoço, por exemplo, um prato contendo arroz, feijão, carne, tomate, alface, cenoura e 
beterraba é rico em cores e também em nutrientes. 
Vale destacar que não existe um único alimento que apresenta todos os nutrientes necessários 
para o funcionamento adequado do corpo. Sendo assim, a combinação de diferentes alimentos 
é essencial para garantir uma alimentação saudável. 
 
Referência: 
https://brasilescola.uol.com.br/saude-na-escola/nutrientes.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/saude/piramide-alimentar.htm
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