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CIÊNCIAS 

 
Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Cadeias alimentares simples Microrganismos. 

 
Cadeia Alimentar 

 
A cadeia alimentar representa a transferência de energia de um ser vivo para o outro 

caracterizando a maneira como cada ser vivo adquire seu alimento no ecossistema. Ela se inicia 

no reino vegetal com os produtores, continua no reino animal (consumidores) e finaliza com os 

decompositores. 

A cadeia alimentar funciona de maneira cíclica devido à participação dos fungos e bactérias que 

decompõem a matéria orgânica em moléculas inorgânicas, reiniciando o processo de 

transferência de energia. 

Cada etapa de uma cadeia alimentar é chamada de nível trófico. Podemos classificar estes níveis 

em 3 tipos distintos: 

 Produtores 

São organismos autótrofos porque utilizam a luz solar, gás carbônico e água (moléculas 

inorgânicas) para produzir matéria orgânica (glicose) através do processo de fotossíntese. 

Por produzirem o próprio alimento e não precisarem se alimentar de outros seres vivos, 

ocupam o primeiro nível de uma cadeia alimentar. Os produtores também são os 

introdutores de energia na cadeia alimentar, energia que será repassada de um organismo 

a outro ao longo da cadeia. 

 Consumidores 

São heterótrofos porque dependem dos produtores, já que não produzem seu próprio 

alimento. Eles se alimentam de plantas ou de outros animais. Dessa maneira, classificam-

se em consumidores primários ou herbívoros quando se alimentam somente de 

organismos autótrofos e de consumidores secundários ou carnívoros quando se alimentam 

dos herbívoros.  

 Decompositores 

São representados pelas bactérias e fungos, ocupando o último nível trófico da cadeia 

alimentar. Eles transformam a matéria orgânica, em decomposição, em moléculas 

inorgânicas que serão novamente utilizadas pelos produtores. Esse mecanismo fecha o 

ciclo que garante a manutenção da vida na biosfera através do reaproveitamento de 

nutrientes de um organismo para outro, de maneira unidirecional dentro da cadeia 

alimentar. 
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Cadeia alimentar 

Um exemplo de cadeia alimentar conecta plantas e arbustos (produtores), gafanhoto (herbívoro), 

coelho (consumidor secundário), cobra (consumidor terciário) e águia (consumidor quaternário). 

As plantas e arbustos servem de alimento para os gafanhotos que, por sua vez, servem de 

alimento para os coelhos, e assim sucessivamente. Contudo, em outra cadeia alimentar as águias 

podem ser classificadas como consumidores secundários, por exemplo, caso se alimentem de 

animais herbívoros. Isso significa que um mesmo consumidor pode ocupar diferentes níveis 

tróficos em cadeias alimentares diferentes. 

A transferência de energia na cadeia alimentar é unidirecional: ela tem início com a captação da 

energia luminosa pelos produtores e termina com a ação dos decompositores, quando a matéria 

orgânica é totalmente convertida em inorgânica. 

Fonte: https://www.todoestudo.com.br/biologia/cadeia-alimentar (Acessado em 15/04/2020) 

 

Após conhecer um pouco sobre a cadeia alimentar, responda em seu caderno: 

 

1- No que consiste a cadeia alimentar? 

  

  

 

2- Por que os produtores ocupam o primeiro nível na cadeia alimentar? 

  

  

 

3- Cite um dos seres que representa os decompositores na cadeia alimentar: 

  


