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Título do projeto de pesquisa 

 

Desenvolvimento metodológico para classificação de alimentos orgânicos e não-

orgânicos por análise de micronutrientes por espectrometria atômica 

 

Resumo do projeto de pesquisa 

 

Os processos de mudanças de hábitos alimentares causados após o boom de crescimento 

industrial e automação destes, proporcionaram, assim, novos costumes alimentarem, que visam 

a praticidade, baixo custo de produção e, consequentemente, eliminando a qualidade nutritiva 

dos alimentos. Todavia, nas últimas décadas, repensamos a relevância das fontes alimentícias 

e da procedência do que ingerimos; a busca por fontes de alimentação saudáveis tem aumentado 

na sociedade, não apenas pele apelo midiático, mas também pelas visíveis consequências do 

aumento, exponencial, dos casos de obesidade, hipertensão, diabetes e outras doenças causadas 

pela má qualidade da alimentação. Uma das importantes vertentes dessa mudança de 

pensamento é o desejo do consumo de alimentos classificados como orgânicos, visto que nas 

últimas décadas, com o aumento exponencial da produção e consumo de vegetais, fazendo-se 

necessário que o agronegócio busque meios de minimizar as perdas da produção, 

principalmente pelas pragas, o que ocorre pela amplo uso de agrotóxicos. A presença destes no 

meio de produção é potencialmente danoso ao consumidor, pois em sua maioria, não são 

metabolizados pela plantação ou são metabolizados em compostos possivelmente danosos; com 

o consumo destes alimentos, a possível presença de compostos tóxicos advindos do processo 

de produção, torna-os matrizes que, potencialmente, serão agentes causadores de danos ao 

sistema nervoso, endócrino, simpático e parassimpático, ao aumento da incidência de câncer, 

mudanças do sistema endócrino e bioquímico dos consumidores. Tal vertente alarmante, leva 

a necessidade do desenvolvimento de metodologia que possibilite a separação efetiva dos 

grupos de alimentos que possuam a classificação de orgânico do não-orgânico. A investigação 

das alterações na composição dos vegetais, que possam ser causados, durante o 

desenvolvimento das plantações, é relevante ao passo que possibilita a verídica qualificação de 

alimentos, certificando que o produto consumido faça jus a sua classificação. Objetivando a 

necessidade de cumprir parâmetros abrangentes da química-verde, a técnica proposta neste 

estudo: Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente - ICP-OES 

(Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry); é relevante por apresentar baixo 

consumo de reagentes e amostras de pouca massa ( ≈ 0,250 g), apresenta também baixo limite 

de detecção e assim possibilitando a detecção de traços de micronutrientes nas amostras. A 

importância da detecção de traços de micronutrientes é dada por, através deste, ser possível 

analisar e determinar características de estresse metabólico causados a composição da matriz 

pela sua exposição a agentes tóxicos ou que acelerem seu crescimento. A investigação e 

qualificação destes grupos, é realizada por análises dos micronutrientes e suas variações, tendo 
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como importante ferramenta a espectroscopia atômica e aplicação de quimiometria na avaliação 

multivariada dos parâmetros apresentados. Até o momento do envio deste resumo, as análises 

das matrizes estudadas foram realizadas, e os dados estão em processo de estudo estatístico, e 

em seguida serão aplicadas a quimiometria para conclusão dos resultados e sua discussão. O 

visível atraso do cronograma fora dado pelas dificuldades enfrentadas com o corte de recursos 

que seriam necessários para a sua realização, destacando assim, a necessidade de parceria com 

a FAMED-UFMS e a imensa dificuldade em conseguir o gás argônio, que é o essencial para a 

realização das análises. 
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