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1. RESUMO 

 

SERRA, J. S. Comparação Nutricional Entre Alimentos Orgânicos e 

Convencionais. 24f. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado) – Curso de 

Nutrição, Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2015. 

 

Sabe-se que a agricultura é a principal atividade humana, e que existem dois tipos de 

plantio, a agricultura convencional, que se caracteriza pelo uso de fertilizantes e 

substancias químicas, e cultivo orgânico, que destaca-se pela isenção do uso de 

substancias químicas, com adubação natural, provinda do descarte orgânico. O presente 

estudo pretende comparar a qualidade nutricional de alimentos cultivados de forma 

convencional e alimentos cultivados organicamente. Foram utilizados alimentos 

comprados no mercado varejista de Ribeirão Preto- SP – berinjela orgânica, berinjela 

convencional, banana orgânica, banana convencional, inhame orgânico, inhame 

convencional, abacaxi orgânico, abacaxi convencional, abacate orgânico e abacate 

convencional- totalizando 10 amostras no total, e foi realizada a análise centesimal para 

determinar os valores dos nutrientes destes. Constatou-se que nas amostras da berinjela 

convencional e no inhame convencional, obteve-se maiores valores na analise de cinzas, 

em comparação com suas versões orgânicas, o que nos evidencia a absorção de 

composto nitrogenado utilizado na fertilização destes alimentos em forma de nitrato, 

substancia altamente maléfica ao organismo humano. Resultou-se também que no 

abacaxi orgânico e banana orgânica, e na berinjela orgânica valores maiores de 

carboidratos, lipídeos, proteínas e fibras em comparação com suas versões 

convencionais, podendo ser explicado pelo tempo de amadurecimento do plantio ser 

natural, sem o uso de fertilizantes químicos que agilizam esse processo, obtendo 

portanto maior concentração celular. Conclui-se que os alimentos orgânicos possuem 

maior valor nutricional em comparação com os alimentos convencionais, mostrando que 

a fertilização pode influenciar nos teores de nutrientes dos alimentos. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A Food and Agriculture Organization (FAO, 2013) afirma que a agricultura, 

envolvendo cultivo de alimentos, pecuária, florestas, pesca e aquicultura, é a principal 

atividade humana, sendo 30% de todo o solo mundial utilizado a esta cultura. Sabe-se 

que a agricultura é a principal atividade humana, e que existem dois tipos de plantio, 

sendo a agricultura convencional que se caracteriza pelo uso de fertilizantes e 

substancias químicas que tem o intuito de proteger o plantio, e cultivo orgânico, que 

destaca-se pela isenção do uso de substancias químicas, com adubação natural, provinda 

do descarte orgânico. O plantio convencional tem sido questionado devido o uso 

abusivo de produtos químicos, que prejudicam o solo, e contaminam os alimentos. 

Consequentemente, a busca por alimentos orgânicos tem aumentado, em vista de uma 

melhor qualidade alimentar e segurança alimentar. Tudge (2002) descreve que os 

agricultores orgânicos estimulam um processo natural importante para o 

desenvolvimento deste tipo de cultivo, que é a fixação de nitrogênio, através de ligações 

simbióticas e o uso do ciclo continuo de fixação deste nitrogênio no solo.  

 

3. OBJETIVO 

O presente estudo pretende comparar a qualidade nutricional de alimentos cultivados de 

forma convencional e alimentos cultivados organicamente. 

 

4. METODOLOGIA 

Foram utilizados alimentos comprados no mercado varejista de Ribeirão Preto- SP, 

totalizando 10 amostras, foi realizada a análise centesimal para determinar os valores 

dos nutrientes destes. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para determinar a umidade presente nos alimentos, utilizou-se a secagem por estufa 

com temperatura superior a 100°C. Para a determinação de cinzas, que corresponde a 

quantidade de minerais presentes na composição do alimento, utilizou-se a mufla para 

incinerar a parte orgânica da amostra, restando apenas os resíduos minerais, com 

temperaturas superiores a 500°C. Para determinar de fibras, utilizou-se o Método 

Wender, que fundamenta-se no ataque ácido e alcalino na amostra, fazendo com que as 

fibras sejam quantificadas por gravimetria. Para determinar as proteínas, utilizou-se o 



método Macro-Kjeldahl, que se baseia na determinação de nitrogênio total de origem 

orgânica presente nos alimentos. Para a determinação dos lipídeos, utilizou-se o método 

de Soxhlet, que se baseia solubilidade dos lipídios em solventes que após a extração, 

são determinados gravimetricamente. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Constatou-se que nas amostras da berinjela convencional e no inhame convencional, 

obteve-se maiores valores na analise de cinzas (0,68% e 1,23% respectivamente), em 

comparação com suas versões orgânicas (0,51% e 0,92% respectivamente), o que nos 

evidencia a absorção de composto nitrogenado utilizado na fertilização destes alimentos 

em forma de nitrato, substancia altamente maléfica ao organismo humano. Resultou-se 

também que no abacaxi orgânico (carboidrato 9,99%), banana orgânica (lipídeo 1,57%) 

e na berinjela orgânica (proteína 1,19%) valores maiores em comparação com o abacaxi 

convencional (6,72%), banana orgânica (1,12%) e berinjela convencional (0,5%), 

podendo ser explicado pelo tempo de amadurecimento do plantio ser natural, sem o uso 

de fertilizantes químicos que agilizam esse processo, obtendo, portanto maior 

concentração celular, significando que a fertilização pode influenciar nos teores de 

nutrientes dos alimentos. 
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