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RESUMO 

Título: Desenvolvimento de método de decomposição com sistema de refluxo 

para determinação de minerais por MIP OES em amostras de açúcar mascavo 

Autora: Mariana Caminha Machado 

Orientadora: Drª. Meibel Teixeira Lisboa 

Co-orientador: Me. Maicon Renato Ferreira Sampaio 

Cotidianamente, existe uma preocupação da população em relação à saúde e 

alimentação. Os consumidores estão procurando consumir alimentos que não tenham 

sofrido rigorosos processamentos industriais e, não tenham recebido muitos aditivos 

químicos em sua produção. Por essa razão, o consumo de açúcar mascavo cresceu 

nos últimos anos, por ser produzido a partir do caldo da cana-de-açúcar e não ser 

submetido aos processos de refinamento e clarificação. Por isso sua composição, 

comparada aos açúcares brancos, é mais nutritiva. A caracterização deste açúcar, em 

termos nutricionais e físico-químicos, proporciona aos consumidores maior segurança 

e informação sobre o produto. Os parâmetros físico-químicos avaliados neste trabalho 

foram o teor de umidade e cinzas, seguindo a metodologia descrita pelo Instituto 

Adolfo Lutz. Devido à alta complexidade da matriz orgânica dos açúcares, o 

desenvolvimento de métodos de preparo de amostra para determinação da 

concentração de minerais tem sido de grande interesse ambiental e econômico. Desta 

forma, foi utilizado neste trabalho uma metodologia de preparo de amostra que 

envolve a decomposição por via úmida, utilizando o sistema de refluxo com dedo frio. 

Para esta metodologia, 1000mg das amostras de açúcar mascavo foram digeridas 

com 5 mL de HNO3 concentrado à uma temperatura de 150°C durante 4 horas, 

seguido da adição de 1 mL de H2O2 por mais 1 hora na mesma temperatura. Esta 

metodologia foi considerada eficiente para mineralização das amostras de açúcar 

mascavo, comprovada pelos baixos valores encontrados de acidez e sólidos 

dissolvidos. A determinação da concentração dos elementos foi realizada pela técnica 

de espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas (MIP 

OES). A calibração foi realizada com padrões inorgânicos em meio aquoso e 3% 

HNO3 (v/v). Os limites de detecção na amostra, em mg Kg-1, foram 0,0301; 0,0252; 

0,0429; 0,0794; 0,1803; 0,0329; 0,0215; 0,2640 para Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn e Na, 

respectivamente. A precisão e exatidão do método utilizado foram consideradas 

satisfatórias com valores de desvio padrão relativo (RSD) inferiores a 10% e 
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recuperações de 80 a 119%, exceto para o Na na adição baixa, tornando-o adequado 

para a análise. As concentrações dos analitos presentes nas diferentes marcas de 

açúcar mascavo, bem como os valores de umidade e cinzas, foram concordantes com 

os valores de referência apresentados pela Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos (Taco), com exceção da marca A que extrapolou o valor de concentração 

de referência para Ca. 

Palavras-chave: açúcar mascavo; caracterização; decomposição; sistema de refluxo; 

MIP OES.  
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ABSTRACT 

Title: Development of decomposition method with reflux system for 

determination of minerals by MIP OES in samples of brown sugar 

Autora: Mariana Caminha Machado 

Orientadora: Drª. Meibel Teixeira Lisboa 

Co-orientador: Maicon Sampaio 

Every day, people are more concerned about their health and nutrition. 

Consumers are looking to ingest food that have not undergone rigorous industrial 

process and have not received many chemical additives in their production. For that 

reason, brown sugar consumption has increased in the past years because it is 

produced from the sugarcane juice and not be subject to processes of refinement and 

clarification. That is why its composition, compared to white sugar, is more nutritive. 

The characterization of this sugar, in nutritional and physical-chemical terms, provides 

consumers more safety and information about the product. The parameters physical-

nodes the this must be found with the theatrice of moisture and cinzas, following a 

method for the research of Instituto Adolfo Lutz. Due to the high complexity of the 

organic matrix of sugars, the development of sample preparation methods to determine 

the concentration of minerals has been of great environmental and economic interest. 

Therefore, a sample preparation methodology that involves a wet decomposition was 

used in this work, using a reflux system with cold finger. For this methodology, 1000 

mg of the brown sugar samples were digested with 5 mL of concentrated HNO3 at a 

temperature of 150 °C for 4 hours, followed by the addition of 1 mL of H2O2 for another 

1 hour at the same temperature. This was considered an efficient methodology for the 

mineralization of brown sugar samples, since the low values of acidity and dissolved 

solids were found. The determination of the element concentration was performed by 

microwave-induced plasma optical emission spectrometry (MIP OES). Calibration was 

performed with inorganic standards in aqueous medium and 3% HNO3 (v/v). The 

detection limits in the sample, in mg Kg-1, were 0,0301. 0,0252. 0,0429. 0,0794. 

0,1803. 0,0329. 0,0215. 0,2640 for Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn and Na, respectively. 

The precision and accuracy of the method used were considered satisfactory with 

relative standard deviation (RSD) values lower than 10% and recoveries of 80 to 119%, 

except for Na at low addition, making it suitable for analysis. The concentrations of the 

analytes present in different brands of brown sugar, as well as moisture and ashes 
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contents were in accordance with the reference values presented by the Brazilian 

Table of Food Composition (Taco), except for the mark A that extrapolated the 

reference concentration value for Ca. 

Keywords: brown sugar; characterization; decomposition; reflux system; MIP OES. 
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1. INTRODUÇÃO 

Cotidianamente, existe uma preocupação da população em relação à saúde e 

alimentação. Os consumidores estão mudando seus hábitos alimentares, procurando 

consumir alimentos que não tenham sofrido rigorosos processamentos industriais e, 

não tenham recebido muitos aditivos químicos em sua produção (VERRUMA-

BERNARDI, et al., 2007). 

Desta forma, todos os dias, a indústria busca por processos de fabricação 

considerados naturais visando atender aos anseios desta classe de consumidores 

(PARAZZI, et al., 2009). O setor canavieiro, na busca por produtos naturais, retomou 

a produção do açúcar mascavo, que no início do século XX havia diminuído em função 

da produção dos açúcares branco, cristal e refinado. O açúcar mascavo, é produzido 

a partir do caldo da cana-de-açúcar, e vem sendo cada vez mais valorizado por ser 

um produto natural e sem aditivos químicos (LOPES; BORGES, 1998; PARAZZI, et 

al., 2009). 

O consumo de açúcar mascavo cresceu nos últimos anos por sua composição 

ser mais nutritiva (LUCHINI, 2014). Ele é obtido pelo esmagamento de colmos de 

cana-de-açúcar, sadios e frescos, em moenda para a extração do caldo, gerando um 

resíduo chamado de bagaço (VERRUMA-BERNARDI, et al., 2010). O caldo de cana 

conserva muitos dos nutrientes presentes no caule da planta, tal como açúcares, 

principalmente a sacarose, minerais, vitaminas, proteínas, lipídeos e antioxidantes 

(FAVA, 2004). De acordo com Jeronimo et al., (2016), a maior diferença entre o açúcar 

mascavo e o branco está no processo de refinação. O mascavo é mais escuro porque 

não é submetido aos processos de refinamento e clarificação (RODRIGUES, et al., 

1998). 

Devido aos muitos nutrientes que estão presentes no caldo da cana e 

consequentemente constituem o açúcar mascavo, este produto vem sendo cada vez 

mais utilizado para substituir o açúcar refinado (ANDRADE, 2017). Por isso, o 

mascavo é considerado o mais saudável dentre os açúcares, o que explica o 

crescimento de seu consumo e a indicação, cada dia maior, por profissionais 

especialistas em nutrição humana e dietética. 

É relevante destacar que a determinação da concentração de minerais é de 

extrema importância, uma vez que o açúcar mascavo é um produto em ascensão. A 

determinação da concentração de minerais nos derivados da cana, tem sido objetivo 
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de diversos trabalhos (LUCHINI, 2014), pois a caracterização deste açúcar, em termos 

nutricionais e físico-químicos, proporciona aos consumidores maior segurança e 

informação sobre o mesmo. 

Devido à alta complexidade da matriz orgânica dos açúcares, o 

desenvolvimento de métodos analíticos para determinação de minerais tem sido de 

grande interesse ambiental e econômico. A mineralização das amostras com ácidos 

inorgânicos fortes sob aquecimento se mostrou adequada, pois propicia a eliminação 

da matéria orgânica, possibilitando o uso de soluções padrão aquosas para a 

calibração, já que as propriedades físicas e químicas da amostra tratada são similares 

aos dos padrões aquosos utilizados (KRUG, 2008). Além disto, o uso do sistema de 

refluxo com dedo frio para a decomposição completa das amostras em um sistema 

aberto com aquecimento convencional é considerado eficiente na mineralização de 

diferentes tipos de matrizes. (FERREIRA et al., 2013).  

Inúmeras técnicas analíticas podem ser utilizadas para a determinação da 

concentração dos minerais, como Espectrometria de Absorção Atômica com Chama 

(F AAS) ou Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de Grafite (GF AAS), no 

entanto estas técnicas apresentam as desvantagens da utilização de cilindros de 

gases, como acetileno e óxido nitroso que são inflamáveis e caros e requerem um 

maior tempo de análise por serem monoelementares (OSBEK & AKMAN 2016).  

As técnicas multielementares são, na maioria das vezes, consideradas viáveis 

e práticas para as análises. A espectrometria de emissão óptica com plasma induzido 

por micro-ondas (MIP OES), por exemplo, foi projetada para este tipo de 

determinação. Para a manutenção do plasma, esta técnica permite utilizar o gás 

nitrogênio por meio de um gerador, o que diminuiu significativamente os custos 

operacionais. O nitrogênio é captado do próprio ar atmosférico, sendo assim não é 

necessário reabastecimento de gás como na Espectrometria de Massa com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP MS) (AGILENT, 2012; DINIZ et al., 2017).  

Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi aplicar um método 

desenvolvido, que foi previamente otimizado, utilizando a decomposição ácida com 

sistema de refluxo com dedo frio, para posterior determinação da concentração de Ba, 

Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn e Na por MIP OES em amostras de quatro diferentes marcas 

de açúcar mascavo. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivos gerais 

Objetivou-se neste trabalho determinar a concentração de Ba, Ca, Cu, Fe, K, 

Mg, Mn e Na em diferentes marcas de amostras de açúcar mascavo por MIP OES, 

após decomposição ácida com sistema de refluxo. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar os parâmetros físico-químicos (umidade e cinzas) em todas as 

marcas de açúcar mascavo investigadas. 

 Desenvolver um método analítico de decomposição ácida com sistema 

de refluxo com dedo frio desenvolvido para produtos derivados da cana-de-açúcar. 

 Determinar a concentração dos minerais Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn e Na 

em quatro marcas de amostras de açúcar mascavo pela técnica de Espectrometria de 

Emissão Óptica com Plasma Induzido por Micro-ondas (MIP OES) e comparar os 

valores encontrados com os valores de referência da Tabela Brasileira de Composição 

de Alimentos (TACO). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 A cultura da cana-de-açúcar no Brasil 

 

A origem da cana-de-açúcar (Saccharum Officinarum) é asiática, nas regiões 

de Nova Guiné, Indonésia e Sudeste Asiático (DANIELS & ROACH, 1987). Para o 

Brasil, oficialmente, foi Martim Affonso de Souza que em meados de 1532 trouxe a 

primeira muda de cana e iniciou seu cultivo na Capitania de São Vicente (FRANZÉ, 

2010; QUEIROZ, 2006). Mas foi no Nordeste, principalmente nas capitanias de 

Pernambuco e da Bahia, que os engenhos de açúcar se multiplicaram (UDOP, 2019).  

A plantação de cana vem se destacando, desde os tempos do Brasil colônia, 

no setor agrícola, em virtude da condição climática do país que favorece à formação 

de latifúndios monocultores (MARQUES et al., 2001). A cultura se manteve e, 

atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de cana. De acordo com o segundo 

levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a produção de 

cana-de-açúcar estimada para a safra 2018/19, era de 635,51 milhões de toneladas, 

e a estimativa da produção de açúcar era atingir 34,25 milhões de toneladas (CONAB, 

2018). 

Nos dias de hoje, as plantações de cana-de-açúcar no Brasil estão distribuídas 

na maioria das regiões, o que resulta em uma grande diversidade de condições 

edafoclimáticas (AGRIANUAL, 2005). A área plantada estende-se, em maioria, na 

região Sudeste, mas está presente nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Norte. 

O Estado de São Paulo é o mais importante produtor de açúcar e etanol derivado da 

cana-de-açúcar, com cerca de 51,7% da produção nacional (CONAB, 2018). 

 Desta forma, provavelmente, este seja o único país do mundo com dois 

períodos de safra distintos. A região Norte-Nordeste colhe sua safra no período de 

novembro a abril, enquanto a região Centro-Sul realiza esta prática de abril a 

novembro (ALFONSI et al., 1987). 

A cana-de-açúcar é uma gramínea tropical, pertencente à família das 

gramíneas ou poáceas juntamente com os gêneros Zea e Sorghum. É uma planta do 

tipo C4, ou seja, adaptada às condições de alta intensidade luminosa, altas 

temperaturas e relativa escassez de água. Estas características tornam a planta 

altamente eficiente na conversão de energia radiante em energia química (CHEN; 

CHOU, 1993; TAIZ; ZEIGER, 2004). A lavoura, geralmente, é bem evoluída em 

regiões onde no clima prevalece uma estação chuvosa de intensa radiação solar 
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durante o estágio vegetativo, seguida de período seco com menor intensidade 

luminosa durante a maturação e colheita (ALFONSI et al., 1987; CASAGRANDE, 

1991). 

Segundo Ramesh (2000), os fatores ambientais que mais influenciam na 

produtividade da cultura são: quantidade de água disponível no solo, luminosidade e 

temperatura. Entretanto, o principal fator climático causador da variação da qualidade 

e da produtividade da cana-de-açúcar é a disponibilidade de água (GOUVÊA, 2008). 

A temperatura ótima para a germinação é de 32°C, e para o crescimento a 

temperatura ideal situa-se entre 20 e 28°C (CASAGRANDE, 1991). Já durante a 

maturação, preferivelmente, as temperaturas devem permanecer abaixo de 21ºC, pois 

é neste processo que ocorre a formação de açúcares nas folhas e seu transporte e 

armazenamento no colmo (ANDRADE, 2006; WATT et al.; 2014).  

Da cana-de-açúcar tudo é aproveitado, do caldo obtêm-se o açúcar, a cachaça, 

o álcool, a rapadura e outros; do bagaço, o papel, a ração, o adubo ou o combustível; 

e das folhas pode se obter a cobertura morta ou ração animal (VASCONCELOS, 

2002). Dessa forma, este cultivo tornou-se muito atraente industrialmente. Além disso, 

esta cultura tem um papel ambiental muito importante, uma vez que o etanol, um dos 

subprodutos da cana-de-açúcar, é uma das melhores alternativas para reduzir a 

emissão de gases causadores do efeito estufa, haja vista que a sua queima como 

combustível reduz em 70% a emissão de CO2 na atmosfera em relação à gasolina 

(CONAB, 2014). 

3.1.1 Composição química da cana-de-açúcar 

Dos elementos que constituem a cana-de-açúcar, como raízes, rizomas, colmo, 

flores e folhas, o colmo é o que apresenta maior valor econômico para a indústria. Isto 

ocorre, porque o colmo é o órgão de armazenamento de carboidratos de reserva, 

principalmente sacarose (RIBEIRO et al., 1999).  A composição química deste órgão 

é bastante variável devido a diversos fatores, dentre eles a idade fisiológica da cultura, 

condições climáticas durante o desenvolvimento e maturação, tipo de cultivo, entre 

outros (NATALINO, 2006; PARANHOS, 1987). 

Uma sucessão de internódios, em diferentes estágios fisiológicos, forma o 

colmo, e é nesses internódios que se acumula grande quantidade de sacarose em 

condições favoráveis ao processo de maturação (ROBERTO, 2015; WATT et al., 

2014). Na presença de altas taxas de radiação, os colmos são mais grossos e curtos, 
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já em condições de baixa irradiância os colmos são mais finos e longos. Assim, 

sugere-se que quanto maior a intensidade luminosa, mais fotossíntese é realizada, 

naturalmente, maior o desenvolvimento da planta e o acúmulo de sacarose 

(BARBIERI, 1981; RODRIGUES, 1995).  

Segundo Delgado e Cesar (1977), a cana é constituída de fibra e caldo. A 

Tabela 1 contém a variação dos principais componentes do colmo da cana, bem como 

dos constituintes do caldo da mesma. A fibra é definida como o conjunto de 

substâncias insolúveis, e é constituída de celulose, lignina e pentosanas. O seu teor 

depende da variedade, da idade e de muitos outros fatores, variando na faixa de 11-

16% (RIBEIRO et al., 1999). Já a fase líquida ou, o caldo de cana propriamente dito, 

é constituído por água (73-76%) e sólidos totais dissolvidos (24-27%). Fazem parte 

dos sólidos, uma grande variedade de compostos orgânicos e inorgânicos, sendo que 

destes 90%, aproximadamente, são os açúcares (DELGADO E CESAR, 1977; 

SPENCER; MEADE, 1967).  

 

Tabela 1. Composição do colmo e caldo da cana. 

Componentes do colmo da cana  (%) em massa na cana-de-
açúcar 

Fibra (seca) 11-16 
Caldo 84-90 
Constituintes do caldo de cana (%) em sólidos solúveis 

Açúcares 75-92 
Sacarose 70-88 
Glicose 2-4 
Frutose 2-4 

Sais 3,0-4,5 
Ácidos orgânicos 1,5-5,5 

Ácidos carboxílicos 1,1-3,0 
Aminoácidos 0,5-2,5 

Outros não açúcares orgânicos  
Proteínas 0,5-0,6 

Amido 0,001-0,100 
Gomas 0,30-0,60 

Ceras, gorduras, fosfolipídeos 0,05-0,15 

FONTE: modificado de CHEN; CHOU; 1993. 

 Fazem parte dos açúcares a sacarose, como componente mais importante, 

glicose e frutose (RIBEIRO et al., 1999). Já as substâncias inorgânicas têm como 

principais componentes a SiO2, K, P, Ca, Na, Mg, S, Al e outros (DELGADO E 

CESAR, 1977). 
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3.2 O açúcar mascavo 

Até o final do século XIX o Brasil era o maior produtor de açúcar mascavo, 

porém, a partir do século seguinte a produção declinou dando espaço a fabricação 

dos açúcares brancos, cristal ou refinado. Nos anos 50 do século XX, a produção de 

mascavo era irrisória, sendo este produzido em pequena escala e com pouca 

importância econômica (LUCHINI, 2014). Mas os consumidores, nos últimos anos, 

tornaram-se mais exigentes em temos de qualidade e segurança dos produtos, 

preferindo por tipos especiais de açúcar (SOARES et al., 2008). Desta forma, devido 

à valorização por produtos naturais e sem aditivos químicos, a preferência pelo açúcar 

mascavo entre os consumidores aumentou. 

Por conta disso, a qualidade do açúcar passou a ser tratada como um requisito 

fundamental, uma vez que, este produto é a base essencial para a elaboração de 

diversos tipos de alimentos e bebidas, além de ser consumido in natura (VERRUMA-

BERNARDI et al., 2007). Para Andrade (2017), a composição do açúcar mascavo é a 

mais nutritiva dentre os açúcares, por isso vem cada vez mais sendo utilizado para 

substituir o açúcar cristal e refinado.  

Lopes e Borges (1998) afirmam que ao comparar o açúcar mascavo com o 

açúcar branco, o segundo possui composição de sais minerais inferior ao mascavo 

mas apresentam um teor de sacarose mais alto, isso deve-se ao fato do açúcar branco 

ser obtido através de uma série de processos físico-químicos que acabam por destruir 

todas as vitaminas e minerais presentes no caldo de cana. Já mascavo é rico em 

minerais como Ca, Fe, K, Zn, além de vitaminas (JERONIMO et al., 2016). A Tabela 

2 apresenta uma análise comparativa dos valores nutritivos dos minerais presentes 

no açúcar refinado e mascavo.  
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Tabela 2. Valor nutritivo dos minerais no açúcar refinado e mascavo para cada 

(mg/100g). 

Fonte: Adaptado de Oliveira et al., 2007. 

O açúcar mascavo é o açúcar bruto, escuro e úmido extraído do caldo de cana-

de-açúcar. É composto por aglomerados de sacarose, glicose, frutose e demais 

componentes do caldo que se formam após o resfriamento do xarope de cana 

concentrado (JERONIMO et al., 2016; VIEIRA, 2007). Segundo a Resolução 12/33 de 

1978, da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos (CNNPA) o 

produto deve ser livre de fermentação e isento de matéria terrosa, e como o caldo não 

sofre tratamento intenso, a cana deve ser limpa, isenta de impurezas, e recém colhida. 

 Não há características ideais definidas para a cana, isto depende da região e 

do solo em que é plantada. De forma geral quando a cana atinge um teor de sacarose 

em torno de 16%, que é atingido quando o seu teor de sólidos solúveis (°Brix) for 

superior a 18, ela estará apta a produzir açúcar mascavo (LOPES e BORGES, 1998; 

VERRUMA-BERNARDI et al., 2007).  

Consta ainda na resolução n° 12, que o açúcar mascavo deverá conter um 

mínimo de 90% de sacarose. Outro fator importante a ser levado em consideração é 

o teor de umidade, segundo Parazzi et al. (2009), pois a conservação e o tempo de 

armazenamento do produto são bastante influenciados pelo teor de umidade, sendo 

que no mascavo este valor geralmente é maior que no açúcar cristal e refinado. 

Verruma-Bernardi, em estudo, sugeriram para o açúcar mascavo valores de umidade 

Minerais Açúcar Refinado Açúcar Mascavo 

Potássio 0,5 a 1,0 1,7 a 4,0 

Cálcio 0,5 a 5,0 70 a 90 

Magnésio - 3 a 6 

Fósforo - 3 a 5 

Sódio 0,6 a 0,9 0,7 a 1,0 

Ferro 0,5 a 1,0 1,9 a 4,0 

Manganês - 0,1 a 0,3 

Zinco - 0,04 a 0,2 

Cobre - 0,10 a 0,30 
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inferiores a 2,4% para uma boa estabilidade do produto (VERRUMA-BERNARDI et 

al., 2007).  

3.2.1 Processos de fabricação do açúcar mascavo 

 Lopes e Borges (2004), mencionam que para produzir o açúcar mascavo batido 

primeiramente ocorre o esmagamento de colmos de cana-de-açúcar sadios e frescos 

em moendas para a extração do caldo. Após, o caldo é filtrado para retirada de 

impurezas e então a garapa é colocada em tachos e aquecida, em muitos casos 

também se faz o tratamento da mesma com leite de cal a fim de corrigir a acidez. Esse 

aquecimento é mantido até o ponto de cristalização da sacarose. Os autores ainda 

ressaltam que caso a acidez do caldo não seja neutralizada, este aquecimento, leva 

à inversão da sacarose gerando açúcares redutores com alta capacidade higroscópica 

o que acaba por ser prejudicial ao produto final.  

Após o aquecimento total do caldo a massa formada é colocada em batedeira 

manual ou mecânica para a cristalização do açúcar, caso seja necessário o açúcar 

pode ser peneirado, visando obter um produto mais homogêneo. Após este processo 

o açúcar resfriado já pode ser embalado para comercialização (CESAR E SILVA, 

2003). 

De forma geral, a composição final do açúcar mascavo batido é parecida com 

a do caldo da cana-de-açúcar, por isso ele é o mais comum a ser consumido e 

comercializado (VERRUMA-BERNARDI, et al., 2007). 

O açúcar cristalizado apresenta uma qualidade variável, é produzido desde os 

mais escuros, acompanhados às vezes de muito mel, até os mais claros e secos. É 

um tipo de açúcar muito semelhante ao açúcar demerara (DELGADO e DELGADO 

1999). Em comparação com o açúcar granulado, a composição do mascavo 

cristalizado é pobre de sais minerais e possui um teor de sacarose alto, isso ocorre 

por ter o mel separado na centrífuga (VERRUMA-BERNARDI, et al., 2007). As Figuras 

1 e 2 demonstram o processo de fabricação do açúcar mascavo granulado (batido) e 

cristalizado, descritos anteriormente.  
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Figura 1. Fluxograma de fabricação do açúcar mascavo granulado. 

Fonte: Delgado e Delgado (1999). 

  

Moagem 

Caldo primário 

Purificação 

Aquecimento  

Evaporação 

Concentração 

Bateção  

Secagem 

Açúcar mascavo 

Peneiragem 

Ensaque/Armazenamento 

Empacotamento 

 

 

 

 

Comercialização 

Consumo 

 

 

 

 

Cana-de-açúcar 

pH: 5,2 e 5,6 

Remoção das 

impurezas floculadas e 

outras 

pH: 6,4 a 7,0 

Decantação das 

impurezas pesadas e 

peneiragem 

Brix: 91 a 93° Temperatura final: 

123 a 125°C 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Fluxograma de fabricação do açúcar mascavo cristalizado. 

Fonte: Delgado e Delgado (1999). 
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3.3 Preparo de amostras para análise 

Normalmente em uma análise química é necessário que a amostra seja tratada, 

para possibilitar a sua inserção da forma mais apropriada no instrumento de análise. 

Esses tratamentos podem variar, devendo ser compatíveis com a técnica escolhida 

para a determinação. Em virtude disso, alguns fatores devem ser avaliados quando 

se trata da decomposição de uma amostra, por exemplo, natureza da matriz, elemento 

e concentração do mesmo (KRUG, 2008).  

O preparo de amostras sólidas, na maioria das vezes, requer métodos de 

decomposição/dissolução e/ou extração dos analitos antes da determinação de suas 

concentrações. Por isso, é a etapa mais crítica de uma sequência analítica, pois é 

onde ocorre a maior incidência de erros, demanda maiores habilidades do analista e 

ainda, é a etapa mais cara e que consome mais tempo. De acordo com Oliveira (2003), 

um procedimento de decomposição pode consumir até 61% do tempo total gasto do 

processo analítico, podendo acarretar até 30% do erro total de uma análise 

(OLIVEIRA, 2003).  

Na análise de alimentos, os objetivos se resumem em determinar um ou vários 

componentes, como no caso da determinação da composição mineral, objetivando-se 

conhecer e controlar quimicamente a qualidade das matérias primas alimentares e 

dos produtos industrializados (ANDRADE et al., 2003). Sendo assim, a etapa de 

preparo de amostra visa proporcionar resultados analíticos com boa exatidão em 

menor tempo, com mínima contaminação e geração de resíduos, procurando utilizar 

pequenas quantidades de reagentes (OLIVEIRA, 2003). 

A maioria das técnicas analíticas requerem a dissolução completa das 

amostras, em função disso, a transformação de uma amostra sólida em uma solução 

pode ser realizada de diferentes formas, sendo que os processos mais conhecidos 

são a decomposição por via úmida, por via seca e por fusão (KRUG, 2008; OLIVEIRA, 

2003). Para a determinação de metais por técnicas de absorção ou emissão atômica, 

a digestão da amostra ocorre por via úmida, empregando um ácido ou uma mistura 

deles em recipientes abertos, tubos, blocos de aquecimentos ou assistidos por micro-

ondas (KORN et al., 2008). 
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3.3.1 Decomposição ácida com sistema de refluxo com dedo frio 

 

O preparo de amostras utilizando o sistema de refluxo com dedo frio permite 

decompor amostras em bloco digestor para determinação de vários elementos, 

incluindo os voláteis. Como já foi verificado no trabalho de Oreste e colaboradores, o 

qual determinou Hg em amostras biológicas (ORESTE et al., 2013). Isso ocorre devido 

ao sistema de refluxo formado pelo dedo frio, o qual condensa os vapores formados 

minimizando a perda de elementos voláteis. Essa técnica tem como vantagem poder 

utilizar uma quantidade maior de amostra ou de reagentes com menor risco de 

explosão (FERREIRA, 2013). 

A digestão da amostra por via úmida consiste na decomposição de matrizes 

orgânicas e inorgânicas dos constituintes com aquecimento na presença de um ácido 

mineral oxidante, conforme mostra a Reação 1.  

 

(CH2)n + HNO3 + calor → CO2(g) + NO(g) + 2H2O                          Reação 1 

 

Na escolha do ácido a ser utilizado alguns aspectos devem ser considerados, 

para garantir a oxidação completa da matéria orgânica em formas inorgânicas 

apropriadas para análise, como a força do ácido, seu poder oxidante, seu ponto de 

ebulição (PE), a solubilidade dos sais formados e a pureza do ácido (KRUG, 2008). 

O ácido nítrico (HNO3), ácido sulfúrico (H2SO4), ácido perclórico (HClO4) e o 

ácido fosfórico (H3PO4), assim como uma mistura entre eles, ou com peróxido de 

hidrogênio (H2O2) são os mais indicados para a digestão da amostra (HOENIG & 

KERSABIEC, 1996). Mas dentre estes, o HNO3 é o mais utilizado pois suas soluções 

apresentam elevada pureza e os produtos da reação com a matéria orgânica são 

nitratos metálicos, na maior parte solúveis em meio aquoso (KRUG, 2008).  

A utilização de pequenas quantidades de H2O2 é bastante comum como 

tratamento final para remoção de produtos coloridos que permanecem em solução em 

alguns procedimentos. Em mistura com ácido nítrico, o peróxido de hidrogênio possui 

um alto poder oxidante. Este reagente atua como um oxidante auxiliar, aumentando o 

poder oxidante do ácido nítrico. Outra vantagem é que o único produto desta 

decomposição é a água, conforme Reação 2 (KRUG, 2008).  

Material Org. + HNO3 + H2O2  →  NOx  + CO2  + H2O                    Reação 2 
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O sistema com dedo frio consiste em um tubo de vidro em forma de dedo que 

é colocado sob o tubo de digestão com um encaixe de teflon (Figura 3), o qual possui 

uma ranhura lateral com o intuito de aliviar a pressão, formando um sistema 

semifechado. O sistema é alimentado por um banho termostatizado, com a 

temperatura da água controlada a aproximadamente 15ºC (ORESTE et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema representativo do sistema de refluxo acoplado ao tubo digestor.  

O alivio da pressão interna do sistema, por meio da ranhura lateral do encaixe 

da rolha de teflon é uma das grandes vantagens do mesmo, bem como, a 

possibilidade de aplicação para diferentes amostras, incluindo matrizes orgânicas e 

inorgânicas. Diversas aplicações com esse sistema podem ser encontradas na 

literatura, como em amostras de cream cheese (DINIZ et al., 2017), amostras 

biológicas (ORESTE et al., 2013) e amostras de cerveja (LEÃO et al, 2018). Além 

disso o sistema de refluxo permite trabalhar em temperaturas maiores que o PE do 

HNO3 com menores riscos de explosão devido ao alivio da pressão.  

3.4 Espectrometria de emissão atômica (AES) 

Espectrometria de Emissão Atômica, apresenta-se como uma técnica versátil, 

de baixo custo e habitualmente encontrada nos laboratórios de análises de rotina e na 

comunidade acadêmica.  
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Nos dias de hoje, as técnicas multielementares são consideradas, na maioria 

das vezes, viáveis e práticas para as análises. A espectrometria de emissão óptica 

com plasma induzido por micro-ondas (MIP OES), assim como as técnicas de 

espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES), 

espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), foram 

projetadas para determinações multielementares (JIN, et al., 1997).  

A técnica MIP OES, Figura 4, baseia-se em um plasma de nitrogênio gerado 

por uma energia de micro-ondas magneticamente acoplada, onde a ignição do plasma 

utiliza um pequeno fluxo momentâneo de argônio auxiliar, e assim que entra em 

operação, o plasma alterna automaticamente para o nitrogênio e inicia a operação de 

rotina. O nitrogênio é captado do próprio ar atmosférico, sendo assim não é necessário 

reabastecimento de gás como na técnica de ICP MS, fazendo com que o custo de 

operação seja ainda mais baixo, em comparação com qualquer outra técnica de 

espectrometria atômica (AGILENT, 2012; DINIZ, et al., 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de funcionamento da técnica de Espectrometria de Emissão 

Óptica com Plasma Induzido por Micro-ondas (MIP OES).            

Fonte: AGILENT, 2012. 
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Na AES os átomos, dos elementos que estão presentes nas amostras, são 

excitados por uma energia externa (chama, plasma, laser ou descarga de baixa 

pressão) para que saiam, por poucos segundos, do seu estado fundamental de 

energia. A excitação é muito breve e em alguns segundos, em torno de 10-9 s, eles 

retornam ao estado fundamental, neste momento eles emitem suas energias como 

fótons de radiação visível ou ultravioleta. É possível então, identificar a presença dos 

elementos na amostra a partir dos comprimentos de onda pois cada elemento possui 

o seu especifico (SKOOG, 2002). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Instrumentação 

Para realizar todos os procedimentos de pesagem foi utilizada uma balança 

analítica da marca Ohaus Adventurer, modelo AR 2140, a qual apresenta tara máxima 

de 210 g e precisão de 0,1 mg. Para avaliar o teor de umidade e sólidos totais 

dissolvidos, utilizou-se uma estufa de esterilização e secagem da marca 

ODONTOBRÁS, modelo EL 1.2, dessecador de sílica-gel e uma chapa de 

aquecimento marca Fisatom, modelo 752A. O teor de cinzas presente nas amostras 

foi avaliado utilizando forno tipo mufla da marca Marconi, modelo MA 385/3. A digestão 

das amostras foi realizada pela decomposição ácida por via úmida em um sistema de 

bloco digestor convencional da marca Marconi, modelo MA 4025, no qual em cada 

tudo de digestão foi acoplado o sistema de refluxo com dedo frio (ORESTE, et al., 

2013), como mostra a Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Imagem do bloco digestor com o sistema de refluxo adaptado em cada 

tudo de digestão. 

Neste sistema é adaptado ao tubo digestor um tubo de vidro, chamado de dedo 

frio. A região superior deste dedo é resfriada com água circulante, com o objetivo de 

proporcionar a condensação do vapor de ácido formado dentro do tubo digestor. Para 

que isso ocorra, a água é controlada por um banho termostatizado da Quimis, modelo 

MA-083, com temperatura a 15ºC. Além disso, o sistema ainda é composto por um 
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encaixe de politetrafluoretileno (PTFE), que possui uma fissura lateral, ocasionando o 

alívio da pressão interna do tubo (ORESTE et al., 2013). 

Para as determinações multielementares, foi utilizado o MIP OES da Agilent 

Technologies, modelo MP AES 4200, equipado com o sistema de nebulização 

convencional para introdução da amostra no plasma, Figura 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Imagem do espectrômetro de emissão óptica com plasma induzido por 

micro-ondas, Agilent 4200. 

Fonte: AGILENT, 2012. 

O nebulizador foi do tipo OneNeb inerte. Os gases utilizados para a geração do 

plasma foram o nitrogênio obtido a partir do ar atmosférico comprimido, gerado a partir 

de um gerador de nitrogênio da Agilent, modelo 4107, operando numa vazão de gás 

de 20 L min-1 e vazão de gás para nebulização de 1,5 L min-1. Para proteção pré-óptica 

foi utilizado um fluxo de ar comprimido de 25 L min-1. Para a ignição do plasma foi 

utilizado ainda um pequeno fluxo de gás Argônio (Ar) com pureza de 99,996%. Os 

sinais de fundo foram corrigidos de forma automática por meio de subtração entre 

espectros do branco e das amostras. 

As condições operacionais utilizadas para a determinação dos analitos estão 

apresentadas nas Tabelas 3 e 4.  
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Tabela 3: Condições gerais de funcionamento durante as análises por MIP OES. 

Parâmetros do Instrumento Condições de operação 

Tempo de leitura (s) 3 

Quantidade de replicatas 3 

Tempo de estabilização (s) 15 

Correção de sinal de fundo Automático 

 

Tabela 4: Condições operacionais para determinação dos analitos por MIP OES. 

Analito 

Comprimento de 

onda  

(nm) 

Posição 

de visualização      

(nm) 

Vazão do nebulizador 

(L min-1) 

Ba 455,403 10 0,65 

Ca 393,366 10 0,6 

Cu 324,754 0 0,6 

Fe 371,993 0 0,75 

K 766,491 10 1,0 

Mg 285,213 10 0,7 

Mn 403,076 0 0,85 

Na 588,995 0 1,0 
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4.2 Reagentes 

Os reagentes utilizados durante a realização deste trabalho foram de grau 

analítico. Foram utilizados na etapa de decomposição ácida: HNO3 65% v/v (Vetec), 

bidestilado em destilador de quartzo da Marconi, modelo MA-075, H2O2 35% v/v 

(Dinâmica) e pérolas de vidro (Synth) para minimizar possíveis turbulências no 

sistema. Uma solução de NaOH (0,1M), previamente padronizado com biftalato de 

potássio, foi utilizada para determinar a acidez do digerido. A água deionizada, 

necessária em todas as etapas, foi obtida a partir de um sistema de destilação de vidro 

da Marconi, modelo MA078/5 e, posteriormente, eluída em um desionizador modelo 

CS1800 Evolution.  

Para construir a curva de calibração no MIP OES foram preparadas soluções 

padrão na faixa de 0,1 a 5,0 mg L-1, a partir da diluição de uma solução padrão 

multielementar. 

4.3 Amostra 

As amostras utilizadas neste trabalho foram adquiridas em um estabelecimento 

comercial situado na cidade de Pelotas/RS. Estas amostras são oriundas de São 

Paulo e do Rio Grande do Sul. As amostras foram primeiramente denominadas de 

Marca A, B, C e D e posteriormente foram armazenadas em local seco e ventilado, 

com desumidificador de ar, em temperatura ambiente e em frascos de polipropileno 

(PP) previamente limpos e descontaminados até o momento das análises. 

4.4 Avaliação dos parâmetros físico-químicos 

4.4.1 Teste do teor de umidade e cinzas 

Por se tratar de um produto comercializado na forma de pó, as amostras foram 

diretamente secas em estufa a uma temperatura de 105 ºC, com o objetivo de retirar 

a umidade presente. Segundo o Instituto Adolfo Lutz – IAL (2008), o método serve, 

não somente para remover a água, mas também outros resíduos que possam ser 

volatilizados nessa condição. Além disso, este parâmetro também é importante para 

avaliar a quantidade de amostra que será pesada para a decomposição, que somente 

será levado em consideração os resultados de umidade acima de 10%, tomando como 

base a massa seca.  
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Portanto, 10 g de cada amostra foram pesadas, em triplicada, em béqueres de 

vidro previamente secos e pesados, e aquecidas a 105 ºC durante 2 horas e, 

posteriormente, retiradas da estufa e colocadas em dessecador, até atingir a 

temperatura ambiente. Pesou-se novamente e repetiu-se o procedimento até que não 

houvesse mais variação na massa pesada. 

Para calcular o teor de umidade, utilizou-se a Equação 1, conforme o IAL 

(2008). 

  

  umidade (%) m/m =
100 x N

P
                                       Equação 1 

Onde N é o número, em gramas, de umidade, e P é a massa da amostra seca, 

em gramas.  

Após a análise da umidade, foi realizado a determinação de cinzas. Pesou-se 

5 g de cada amostra, em triplicata, em cadinhos de porcelana, essas foram 

carbonizadas em bico de Bunsen e posteriormente colocadas em forno mufla e 

incineradas a 550°C por 5 horas. (IAL, 2008).  

Para a determinação do resíduo por incineração, ou cinzas utilizou-se a 

Equação 2, conforme o IAL (2008).  

 

cinzas (%) m/m =
100 x N

P
                                Equação 2 

Onde N é o número, em gramas, de cinzas, e P é o número, em gramas, da 

amostra.   

4.5  Procedimento de preparo de amostra 

4.5.1 Decomposição ácida com sistema de refluxo com dedo frio 

Nesta etapa foi realizado um estudo de otimização que faz parte de uma tese 

de Doutorado que ainda está em andamento, no qual foi desenvolvido um método de 

decomposição ácida com sistema de refluxo com dedo frio para amostra de açúcar 

mascavo para aplicação em diferentes tipos de açúcares e produtos derivados da 

cana-de-açúcar. Minha participação neste trabalho começou no final da parte de 

otimização da metodologia, no qual atuei como bolsista voluntária de iniciação 

científica no Laboratório de Metrologia Química na UFPel (LabMeQui). Neste estudo 

foram avaliados três parâmetros a fim de se obter melhores resultados, e 
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posteriormente, os mesmos foram fixados para a etapa de decomposição. Para as 

três variáveis estudadas, foram calculados a acidez remanescente e o teor de sólidos 

dissolvidos. Além disso, destaca-se que em todas as condições avaliadas, houve uma 

completa solubilização da amostra. Para a determinação da acidez, uma alíquota de 

500 µL do digerido foi titulada com NaOH 0,1 mol L-1 previamente padronizada com 

biftalato de potássio, utilizando como indicador a fenolftaleína. A acidez remanescente 

foi calculada a partir da Equação 3, adaptada do IAL (2008).                               

                           

(%)acidez =
V x c x MMHNO3 x 0,1  

Vpipetado
                        Equação 3 

Onde V é o volume (L) da solução de hidróxido de sódio gasto na titulação; c 

corresponde a concentração da solução de hidróxido de sódio; e o Vpipetado 

corresponde ao volume do digerido utilizado na titulação.  

Já para o teor de sólidos dissolvidos, uma alíquota de 5 mL foi retirada do 

digerido e evaporou-se os ácidos até secura em chapa de aquecimento na capela e 

após o resíduo foi seco por mais algumas horas em estufa até peso constante. Os 

sólidos totais dissolvidos foram calculados a partir da Equação 4, seguindo uma 

metodologia adaptada do IAL (2008). 

 

   (%)Sólidos dissolvidos =
Massa resíduo seco x 100

Massa da amostra
            Equação 4 

 

Para isso, foram pesadas 1000 mg, em triplicata, das diferentes marcas de 

açúcar mascavo, diretamente em tubos digestores. Os tubos foram colocados no 

bloco de digestão, em condições fixas de 5 mL de HNO3, temperatura de 150 ºC, com 

o sistema de refluxo adaptado aos tubos, e um tempo de 4h de decomposição. Após, 

deixou-se esfriar o digerido até atingir temperatura ambiente e adicionou-se 1 mL de 

H2O2, esperou-se 5 minutos para reagir e os tubos retornaram para o aquecimento no 

bloco por mais uma hora. Ao termino do processo, as soluções foram transferidas para 

frascos de PP e avolumadas a 50 mL com água deionizada. 
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4.5.2 Avaliação da exatidão 

 Por não existir material de referência certificado para essas amostras, a 

exatidão do método foi comprovada a partir de testes de adição e recuperação de 

analito na presença da amostra de açúcar mascavo.  

As adições de padrão para os elementos (Ba, Cu, Fe, Mn e Na) foram 

realizadas em três níveis de concentração (0,5, 1,0 e 1,5 mg L-1) intermediários da 

faixa linear de trabalho e para os elementos que estavam presentes em maior 

concentração na amostra e que precisaram ser diluídos tiveram uma faixa específica, 

como Ca (2,0; 7,0 e 12 mg L-1), Mg (4,5; 6,5 e 8,5 mg L-1) e K (1,5; 3,75 e 7,5 mg L-1), 

sendo considerado fator de diluição de 5x para o Ca e Mg e de 15 vezes para o K.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Avaliação dos parâmetros físico-químicos 

5.1.1 Teste do teor de umidade e cinzas 

A Tabela 5 apresenta os valores calculados para o teor de umidade e cinzas 

correspondente as quatro marcas de açúcar mascavo avaliadas.  

Tabela 5. Valores calculados para o teor de umidade e cinza das amostras. 

Marca Umidade (%) Cinzas (%) 

A 2,96 ± 0,0310 0,99 ± 0,0814 

B 1,70 ± 0,0115 0,28 ± 0,0289 

C 1,53 ± 0,0310 0,08 ± 0,0058 

D 1,94 ± 0,0307 0,46 ± 0,0059 

Média ± Desvio padrão. 

Para os teores de umidade, observou-se que estes variaram de 1,53 a 2,96%, 

ou seja, foi inferior ao valor estabelecido pela tabela TACO que é de 3,3%. Verruma-

Bernardi et al. (2007) em estudo, destacam que altos teores de umidade podem 

causar problemas como empedramento, dissolução de cristais (o açúcar se apresenta 

melado), infecção por microrganismos e desdobramento de sacarose em glicose e 

frutose, o que implica em baixa vida útil do produto.  
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Além disso este parâmetro também  é importante para avaliar a quantidade de 

amostra que será pesada na metodologia, pois somente será levado em consideração 

os resultados de umidade acima de 10%, tomando como base a massa seca. 

Entretanto, os valores encontrados apresentam-se como um baixo teor de umidade 

presente na amostra, por isso, não foram levados em consideração nos 

procedimentos seguintes. 

Para as cinzas os valores variaram de 0,08 a 0,99%, sendo que este valor 

também ficou abaixo do valor de referência de 1,4% da tabela TACO. Lopes e Borges 

(2004), afirmam que para uma melhor qualidade do açúcar, é importante que a garapa 

da cana apresente baixo teor de cinzas, pois altos teores de cinzas significam altos 

teores de K, o qual confere um sabor desagradável ao açúcar, além de dificultar a 

cristalização.  

Os valores encontrados para cinzas neste trabalho são considerados 

satisfatórios, e como as cinzas referem-se ao resíduo inorgânico remanescente após 

a completa destruição da matriz orgânica do alimento, pode-se pressupor que as 

marcas que contêm o teor de cinzas mais alto, consequentemente possui maior teor 

de minerais.  

5.2 Procedimento de preparo de amostras 

5.2.1 Otimização da etapa de decomposição ácida com sistema de refluxo 

 Efeito da massa da amostra na decomposição 

Para a análise das amostras, quanto maior for à massa utilizada, melhor serão 

os resultados, favorecendo ainda a obtenção de melhores limites de detecção. Para 

isso, foram testadas massas de amostra de açúcar mascavo no intervalo de 100 a 

1000 mg, em condições fixas de 2h de digestão à 150°C. 

A Tabela 6 mostra os resultados obtidos para acidez e sólidos totais 

dissolvidos, referente cada massa da amostra.  
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Tabela 6. Valores de acidez e sólidos dissolvidos para diferentes massas, 2h de 

digestão à 150°C. 

Massa (mg) Acidez (m/v) (%) Sólidos Dissolvidos (m/v) (%) 

100 7,86 0,07 

250 6,15 0,13 

500 4,89 0,22 

750 4,03 0,68 

1000 3,77 1,32 

  

 A Figura 7 apresenta os resultados para este estudo da variação da massa de 

amostra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Otimização da variação da massa de açúcar mascavo para o sistema de 

digestão com refluxo em condições fixas de: 5 mL de HNO3, 150°C, 2 horas de 

digestão, amostras avolumadas a 50 mL.  

 

Na Figura 7, pode-se observar que à medida que a massa de amostra foi 

aumentando o teor de sólidos dissolvidos também aumentou, entretanto para uma 

massa de 1000 mg, estes valores não ultrapassaram o limite de 3% (m/v) para sólidos 

dissolvidos e de 5% (v/v) para a acidez remanescente. Estes limites são estabelecidos 



39 
 

pelo fabricante do MIP OES visando uma maior durabilidade da tocha e melhor 

reprodutibilidade das medidas instrumentais (LEÃO et al., 2018).  

Para a acidez, à medida que a massa de amostra aumentou a acidez diminuiu, 

ou seja, mais ácido foi requerido na decomposição da matéria orgânica da amostra. 

Por conta disso, adotou-se a massa de 1000 mg de amostra para os estudos 

seguintes, uma vez que, uma maior massa de amostra aumenta a representatividade 

da mesma na análise.  

 

 Efeito do tempo e temperatura de decomposição 

Após fixada uma massa de 1000 mg de amostra, foram avaliados outros 

parâmetros importantes no processo de decomposição das amostras, como o tempo 

e a temperatura do bloco. O tempo variou de 1 a 5h e a temperatura de 150 a 180 °C. 

 Após fixar estas variáveis, ainda se testou a adição de 1 mL de H2O2 para 

aumentar o poder de oxidação e clarificação da solução. 

As Tabelas 7 e 8 mostram os resultados obtidos para a acidez e sólidos 

dissolvidos, antes de adicionar o H2O2. 

Tabela 7. Valores de acidez e sólidos dissolvidos para diferentes tempos, com 1000 

mg de amostra, à 150°C. 

Tempo (h) Acidez (m/v) (%) Sólidos Dissolvidos (m/v) (%) 

1 4,10 1,99 

2 3,64 1,71 

3 3,57 1,49 

4 3,37 1,49 

5 3,44 1,36 
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Tabela 8. Valores de acidez e sólidos dissolvidos para diferentes tempos, com 1000 

mg de amostra, à 180°C. 

Tempo (h) Acidez (m/v) (%) Sólidos Dissolvidos (m/v) (%) 

1 3,70 2,25 

2 3,31 1,39 

3 3,24 1,34 

4 3,04 1,33 

5 2,97 1,05 

 

 A Figura 8 apresenta os resultados obtidos para o estudo da variação do tempo 

e da temperatura.  

(a)                                                                 (b) 

 

Figura 8. Otimização da variação do tempo de decomposição do açúcar mascavo: (a) 

150°C, (b) 180°C, para ambos 1000 mg de amostra, 5 mL de HNO3, avolumadas a 50 

mL. 

Ao otimizar o tempo observou-se que a acidez e sólidos dissolvidos tiveram 

variações mais acentuadas até 4h de digestão, e após esse tempo se mantiveram 

quase constantes. Já em relação a temperatura observou-se que, para 180°C, os 

valores também não resultaram em grandes diferenças comparando à temperatura de 
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150°C. Ou seja, o uso de temperaturas e tempos maiores na etapa de decomposição, 

não representa uma diminuição considerável nos parâmetros de sólidos dissolvidos e 

acidez.  

Por conta disso, estabeleceu-se para a decomposição o tempo de 4 horas, 

condição em que os teores de sólidos dissolvidos foram similares entre 3 e 5 horas e 

no qual a acidez remanescente foi menor (Figura 8-a), e a temperatura de 150°C. 

A utilização de pequenas quantidades de peróxido de hidrogênio é bastante 

comum em procedimentos de digestão, sendo usado em combinação com ácidos 

minerais, como o ácido nítrico. O peróxido de hidrogênio apresenta as vantagens de 

ser um agente oxidante poderoso, onde a água é o único produto de decomposição e 

está disponível com alto grau de pureza (KRUG, 2008). Por conta disso, num tempo 

total de decomposição de 5h, foi testado a adição de 1 mL de H2O2 após 4h, para 

avaliação da acidez e sólidos dissolvidos. 

 Para melhor entendimento, a Tabela 9 mostra uma comparação dos valores 

encontrados para acidez e sólidos antes e depois adição do H2O2, respectivamente. 

Tabela 9. Comparação dos parâmetros acidez e sólidos dissolvidos, 1000mg de 

amostra, 150ºC. 

 

 Desta forma, realizando uma análise comparativa, pode-se observar que com 

a adição do H2O2 além das soluções ficaram mais límpidas, obteve-se menores 

valores de acidez e sólidos dissolvidos. Por isso, as variáveis otimizadas para a 

digestão da amostra ficaram fixadas em 1000 mg de amostra, temperatura de 150°C, 

4h de digestão mais 1h após adição do H2O2. 

 

 

  Sem H2O2     Com H2O2 

Tempo (h) (%)Acidez  
(m/v)  

(%)Sólidos 
Dissolvidos    

(m/v) 

(%)Acidez  
(m/v) 

(%)Sólidos 
Dissolvidos 

(m/v) 

4 3,37 1,18 3,04 0,41 

5 3,44 1,12 3,11 0,59 
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5.2.2 Avaliação da exatidão 

As adições foram baseadas nas concentrações determinadas nas amostras e 

os três níveis de adição foram calculados considerando-se os valores de desvio 

padrão relativos de cada elemento multiplicado por dez, com exceção do K que foi 

encontrado em maior concentração, para garantir que nenhum ponto ficasse abaixo 

da incerteza do método. Os resultados da adição de analito são apresentados na 

Tabela 10. 
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Tabela 10. Concentrações de Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn e Na em amostras de açúcar 

mascavo da marca D por MIP OES após diferentes adições (n=3).  

Adição  
(mg L-1) 

Encontrado 

 ( �̅� ± SD, mg L-1 (RSD, %)) 
Recuperação 

(%) 

 Bário  

0,0 0,02 ± 0,01 (0,1)  

0,5 0,46 ± 0,03 (6,7) 91 

1,0 0,87 ± 0,02 (2,9) 87 

1,5 1,27 ± 0,03 (2,7) 85 

 Cobre  

0,0 0,01 ± 0,00 (0,0)  

0,5 0,52 ± 0,03 (5,9) 103 

1,0 1,00 ± 0,04 (3,6) 100 

1,5 1,48 ± 0,07 (4,5) 98 

 Ferro  

0,0 1,03 ± 0,01 (0,6)  

0,5 0,55 ± 0,04 (6,6) 109 

1,0 1,00 ± 0,03 (3,5) 100 

1,5 1,57 ± 0,12 (7,4) 105 

 Manganês  

0,0 0,13 ± 0,00 (0,0)  

0,5 0,52 ± 0,03 (5,9) 103 

1,0 1,01 ± 0,02 (2,8) 101 

1,5 1,52 ± 0,04 (3,1) 102 

 Cálcio  

0,0 8,77 ± 0,46 (5,2)  

2,0 1,62 ± 0,13 (7,8) 81 

7,0 6,20 ± 0,55 (8,9) 88 

12,0 9,70 ± 0,79 (8,1) 80 

 Magnésio  

0,0 6,80 ± 0,44 (6,5)  

4,5 3,82 ± 0,15 (4,0) 85 

6,5 5,70 ± 0,27 (4,9) 87 

8,5 7,20 ± 0,17 (2,4) 84 

 Potássio  

0,0 1,43 ± 0,08 (5,3)  

1,5 1,75 ± 0,01 (0,1) 117 

3,75 3,48 ± 0,02 (9,2) 93 

7,5 8,05 ± 0,006 (2,6) 107 

 Sódio  

0,0 1,17 ± 0,01 (1,3)  

0,5 0,34 ± 0,02 (5,1) 68 

1,0 1,15 ± 0,02 (1,3) 114 

1,5 1,79 ± 0,05 (2,8) 119 
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As recuperações médias para todos os analitos estudados variaram de 80 a 

119% com desvio padrão relativo menor que 9,3% para os analitos investigados, 

exceto para o elemento Na, na adição baixa (recuperação de 68%), nas demais 

condições de concentração os resultados foram satisfatórios. Isso indica que o sódio 

foi submetido a interferência de ionização, pois a linha selecionada para as 

determinações é uma linha iônica e a presença da matriz da amostra afetou a 

ionização desse analito ocasionando a redução do sinal analítico e consequentemente 

diminuindo o valor medido de concentração. Desta forma, quando for necessário 

determinar a concentração de Na a nível traço em amostras de açúcar e derivados, 

deve-se utilizar um tampão de ionização e/ou um padrão interno, principalmente para 

as técnicas de chama.  

5.3 Determinação da concentração dos minerais 

 

5.3.1 Parâmetros de mérito 

 

Os parâmetros de mérito obtidos para Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn e Na estão 

mostrados na Tabela 11.  

 

Tabela 11. Parâmetros de mérito para a determinação multielementar em amostras 

de açúcar mascavo, utilizando MIP OES. 

Elemento 
Inclinação 

( L mg -1) 

LD 

(mg L-1) 

LQ 

(mg L-1) 

LD* 

(mg kg-1) 

LQ* 

(mg kg-1) 
R2 

Ba 863589,66 0,0006 0,0020 0,0301 0,1004 0,9998 

Ca 1104199,27 0,0392 0,1305 0,0252 0,0839 0,9996 

Cu 270330,73 0,0008 0,0029 0,0429 0,1431 0,9999 

Fe 22592,90 0,0016 0,0053 0,0794 0,2647 0,9999 

K 100229,01 0,0036 0,0120 0,1803 0,6009 0,9998 

Mg 470918,14 0,0006 0,0022 0,0329 0,1096 0,9997 

Mn 88914,57 0,0004 0,0014 0,0215 0,0717 0,9999 

Na 941553,46 0,0053 0,0177 0,2640 0,8855 0,9998 

R2: Coeficiente de correlação linear ao quadrado; LD: Limite de detecção; LQ: Limite 

de quantificação; LD* e LQ* do método. 
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Pode-se observar que as curvas de calibração para todos os analitos em estudo 

mostraram bons coeficientes de correlação linear, com R2 > 0,999, bem como 

apresentaram limites de detecção (LD), quantificação (LQ) e sensibilidades 

adequadas para atender ao objetivo que o trabalho se propõe. 

Os valores de LD e LQ dos elementos foram calculados de acordo com as 

Equações 6 e 7.  

  

                         LD =   
3x𝑆𝐷𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜

𝑎
                                        Equação 6                                                                                                     

  

                                     LQ =  
10x𝑆𝐷𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜

𝑎
                                       Equação 7                  

 Onde: SDBranco é o desvio padrão de 10 leituras do branco de cada elemento; 

a: é a inclinação na curva analítica. 

5.3.2 Concentrações nas amostras de açúcar mascavo 

A Tabela 12 apresenta os resultados das concentrações dos analitos nas 

amostras de açúcar mascavo e os respectivos valores de desvio padrão relativo 

(RSD), ficando todos abaixo de 10%, indicando uma boa precisão do método. 

Juntamente com os valores encontrados para as concentrações, estão mostrados os 

valores de referência da Tabela TACO para cada elemento.  
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Tabela 12. Resultados das concentrações dos analitos nas amostras de açúcar mascavo por MIP OES (n=3). 

Elemento 
Marca A 

(mg/100g) 

Marca B 

(mg/100g) 

Marca C 

(mg/100g) 

Marca D 

(mg/100g) 

Referência TACO 

Mascavo 

(mg/100g) 

Ba 0,2 ± 0,0006 (1,43) 0,05 ± 0,0007 (6,7) ˂LD 0,099 ± 0,0007 (0,07) - 

Ca 171,19 ± 0,1007 (6,8) 32,07 ± 0,0141 (3,4) 12,17 ± 0,0566 (9,6) 33,33 ± 25,80 (7,74) 127,0 

Cu 0,1 ± 0,0006 (2,8) 0,05 ± 0,0006 (5,6) ˂LD 0,05 ± 0,0003 (0,07) 0,17 

Fe 6,59 ± 0,0346 (2,5) 0,13 ± 0,0231(4,3) 0,08 ± 0,0115 (3,8) 4,79 ± 0,47 (0,99) 8,3 

K 60,41 ± 0,1473 (3,0) 29,84 ± 0,0208 (2,2) 7,1 ± 0,0513 (3,8) 67,87 ± 14,98 (2,2) 522,0 

Mg 60,27 ± 0,2381 (9,8) 29,34 ± 0,0058 (1,9) 7,0 ± 0,0306 (2,1) 26,19 ± 4,28 (1,6) 80,0 

Mn 0,69 ± 0,0058 (4,0) 0,3 ± 0,0006 (1,0) 0,1 ± 0,0006 (2,8) 0,65 ± 0,005 (0,07) 2,03 

Na 2,87 ± 0,0625 (3,8) 1,89 ± 0,1127 (7,8) 3,13 ± 0,1266 (7,5) 0,72 ± 0,58 (8,1) 25,0 

Concentração média ± Desvio padrão (Desvio padrão relativo (%); ˂ LQ: inferior ao Limite de detecção do método - : não há referência 

na TACO. 
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De acordo com a Tabela 12 pode-se observar que a marca A, obteve as 

maiores concentrações de minerais para todos os elementos, exceto apenas para o 

potássio. Já a marca C, obteve para todos os elementos as menores concentrações. 

Isso pode estar relacionado com os valores encontrados do teor de cinzas nas 

amostras, pois a marca A foi a que obteve o maior valor, logo teria maior teor de 

minerais. A marca C, resultou em um menor teor de cinzas, e consequentemente o 

teor de minerais deveria ser o menor, o que foi confirmado com a análise.  

Os valores de referência da TACO para o açúcar mascavo, são apresentados 

juntamente com os resultados nas amostras comerciais analisadas. É importante 

ressaltar que os valores da tabela TACO referem-se as médias dos resultados 

analíticos de, no mínimo, três e no máximo, cinco amostras das principais marcas 

comerciais dos produtos da cana-de-açúcar de diferentes regiões do Brasil (LUCHINI, 

2014). Logo, observa-se que para todos os valores de referência, as quatro marcas 

obtiveram concentrações dos minerais inferiores as apresentadas pela tabela TACO, 

apenas a marca A extrapolou o valor médio para cálcio (Ca).  

Além disso, realizando uma comparação entre as marcas (Figura 10) nota-se 

que há grande dispersão nos valores de concentração para cada elemento. Em virtude 

das diferentes marcas serem oriundas de regiões distintas do Brasil, não se pode 

afirmar qual o fator determinante para o aumento ou a diminuição dos teores de 

minerais nas amostras de açúcar mascavo analisadas.  

 

Figura 10. Comparação do teor de minerais presente nas quatro marcas de açúcar 

mascavo analisadas. 
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É importante destacar que a marca que apresentou as maiores concentrações 

de minerais (marca A) provém da região Sudeste, mais precisamente São Paulo. As 

condições climáticas e de solo desta região são favoráveis ao cultivo, e são estes 

parâmetros que a consolidam como a maior área produtora do país (CONAB, 2018). 

 De acordo com a literatura, diversos autores afirmam que o tipo de solo, 

práticas de fertilização, condições de colheita e de processamento industrial, bem 

como os tipos de açúcares orgânicos ou convencionais são fatores que interferem na 

composição da cana e consequentemente no açúcar mascavo (JAFFÉ, 2015; 

LUCHINI, 2014; NOGUEIRA, 2009).  
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos foi possível observar que o método de 

decomposição ácida com sistema de refluxo utilizado neste trabalho, se mostrou 

eficiente para decomposição das amostras de açúcar mascavo, comprovados pelos 

baixos valores encontrados de acidez e sólidos dissolvidos, bem como pelo aspecto 

límpido da solução final. A precisão e exatidão do método utilizado foram 

consideradas satisfatórias com valores de desvio padrão relativo (%RSD) inferiores a 

9,3% e recuperações numa faixa de 80 a 119%, exceto para o sódio na adição baixa, 

tornando-o adequado para a análise de Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn e Na por MIP OES. 

As concentrações dos analitos presentes nas diferentes marcas de açúcar mascavo, 

foram concordantes com os valores de referência apresentados pela Tabela Taco, 

com exceção da marca A que extrapolou o valor de concentração de referência para 

Ca. Os parâmetros físico-químicos, umidade e cinzas, também foram concordantes 

com os valores de referência apresentados pela Tabela Taco.  

Assim sendo, os resultados obtidos demonstram a importância da 

determinação de nutrientes em amostras alimentares, principalmente em produtos em 

crescente consumo, como é o caso do açúcar mascavo. Somente desta forma é 

possível verificar se o produto atende aos parâmetros de qualidade estabelecidos e 

confere ao perfil dos açúcares das diferentes regiões do Brasil. 
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