
 

 

Minerais na Alimentação 

No grupo dos micronutrientes, além das vitaminas, os minerais também são de 

fundamental importância para o nosso corpo. A quantidade necessária é pequena, porém, 

se não consumirmos, o funcionamento do organismo é prejudicado. Já o excesso pode 

levar a toxicidade, por isso devemos ingeri-los na medida certa. São diversos os minerais, 

e entre os mais importantes na nossa alimentação estão cálcio, ferro, zinco, magnésio, 

selênio, potássio e sódio. Cada um deles está em maior quantidade em determinado 

alimento, por isso é importante uma alimentação variada. 

O cálcio é um dos elementos mais abundantes no nosso corpo. Principal constituinte de 

ossos e dentes atua também na coagulação sanguínea, contração muscular e condução 

de impulsos nervosos. A carência pode levar ao raquitismo e osteoporose. As principais 

fontes são laticínios e vegetais de cor verde escura. O ferro é um dos componentes da 

hemoglobina, célula sanguínea importante no transporte de oxigênio pelo corpo. A falta 

desse mineral na alimentação é uma das principais causas da anemia, doença de alta 

prevalência em crianças e gestantes, que causa cansaço, indisposição, dificuldade de 

aprendizado. Os alimentos fontes são as carnes, especialmente fígado, leguminosas, 

como feijão, soja e lentilha e alguns legumes e vegetais verdes. Quando de fonte vegetal, 

é importante consumir seguido de alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas, para 

potencializar a absorção. 

Alguns minerais também têm função antioxidante, ou seja, ajudam a combater radicais 

livres atuando contra algumas doenças e retardando o envelhecimento. É o caso do 

selênio, magnésio e zinco. O selênio é um dos principais nutrientes antioxidantes, e é 

encontrado em oleaginosas (nozes, castanhas, amêndoas), porém seu consumo deve ser 

com moderação, evitando a toxicidade, que causa danos neurológicos. O magnésio é 

necessário para atividade de várias enzimas e produção de energia. Ele é encontrado 

principalmente em cereais integrais, aveia, peixes e soja. O zinco, encontrado em cereais 

integrais e oleaginosas, frutos do mar e carnes, é muito importante para imunidade, 

reduzindo inclusive a mortalidade infantil. 



 

 

Sódio e potássio atuam juntos em várias funções do organismo, como equilíbrio ácido 

básico e controle dos líquidos, contração muscular, atividade do sistema nervoso e 

frequência cardíaca. As principais fontes do potássio são as frutas, além de batata, 

inhame, feijão e linhaça. Já o sódio está presente no sal de cozinha, e ainda em enlatados, 

embutidos, conservas e alimentos industrializados de uma maneira geral. Precisamos estar 

muito atentos ao consumo excessivo do sódio, pois essa é uma das principais causas da 

hipertensão, mal que já atinge mais da metade da população brasileira adulta. 
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