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Os produtos provenientes do fumo vêm sendo extensivamente estudados para
avaliar o efeito da nicotina no organismo humano. Atenção tem sido dada à
determinação de metais tóxicos em cigarro, pois causam diversos efeitos crônicos à
saúde humana, são carcinogênicos, acumulam nos ossos e pulmão e causam desordens
no metabolismo mineral (e.g. osteoporose). Segundo a Organização Mundial da Saúde,
6500 pessoas morrem diariamente devido ao tabagismo. Com o tratamento de dados
complexos por quimiometria empregando análise de componentes principais (PCA) e
análise hierárquica de agrupamentos (HCA) é possível extrair informações importantes
e também obter as correlações entre as amostras ou variáveis.

O objetivo principal deste trabalho foi quantificar os metais presentes em
cigarros comercializados sob diferentes tipos (normal, "light" e com sabor) e c1assifica-
los com o emprego de PCA e HCA. As amostras, previamente secas a 60°C durante 12
h, foram pesadas (-0,2 g) e, em seguida, decompostas em fomo de microondas sob altas
pressão e temperatura, sendo o digerido diluído para 25,0 rnL. Os metais AI, Ba, Ca, Cu,
Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, P, Se, Sr e V foram determinados por espectrometria de emissão
ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). Os resultados, submetidos aos
procedimentos quimiométricos indicaram a possibilidade de separação entre os grupos
em função dos teores de metais. A PCA foi eficiente na seleção dos parâmetros mais
importantes para caracterizar os tipos de amostras de cigarros e a HCA, utilizando
conexão incremental, representou devidamente os conjuntos de dados e evidenciou os
três grupos bem distintos. De um total de 27 amostras, 3 foram consideradas
discrepantes. Os resultados também evidenciaram que pela composição inorgânica das
amostras é possível distinguir e agrupar diferentes tipos de cigarros, podendo ser
aplicado em trabalhos de identificação de origem.
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