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0 consurno de ayucar mascavo tern aurnentado muito no Brasil, que em parte se
explica pela difusao da ideia de que 0 consurno de produtos minimamente processados
rode levar a uma vida mais saudavel. 0 ayUcar mascavo tecnicamente e 0 caldo bruto
extraido da Calla de a~ucar, do qual e somente retirada a agua. A literatura e escassa quanta
a estudos realizados sabre a qualidade deste alimento. Portanto, devemos ressaltar que a
realizayao de aruilises de metais pesados e minerais e extremamente importante e
necessaria, uma vez que urn alimento em ascendente demanda como 0 ayucar mascavo
deve ser totalmente caracterizado em termos nutricionais e fisico-quimicos, a fim de
proporcionar maior seguran~ e informayao a seus consumidores. 0 objetivo deste trabalho
foi determinar a concentrayao de minerais e metais pesados presentes em amostras de trinta
e uma marcas de ayUcar mascavo. A quantificayao foi realizada par digestao nitrica das
amostras de a~ucar, sendo posteriormente realizada analise par Espectrofotometria de
Emissao em Plasma. A digestao nitrica consiste nopreparo de solu~Oes de 0,5 gramas de
ayucar mascavo em 15 mL de acido nitrico, que sao submetidas a calor seco ate que toda a
materia orgamca seja consumida. A solu~ao resultante e diluida a 25 mL com agua
deionizada, sendo essa solu~ao submetida a espectrofotometria de emissao em plasma. as
resultados mostraram que a concentra~ao de metais apresentou grande variayao para todos
os elementos analisados e entre as todas as marcas de a~ucares. Os resultados em mg/kg,
obtidos para as diferentes amostras foram: aluminio entre 17,5 e 453,8; bario entre 0,75 e
13,9; calcio entre 754,4 e 5432,6; cadmio entre 0,61 e 4,9; cobre entre 0,2 e 13,3; ferro
entre 29,9 e 488,4; powsio entre 137,4 e 10835; lnagnesio entre 6,2 e 1705,2; manganes
entre 2,1 e 56,2; s6dio entre 13,4 e 1399,5; f6sforo entre 16,5 e 569,5; churnbo entre 6,3 e
16,2; enxofre entre 47,86 e 1486,2; estroncio entre 0,9 e 21,2; vanadio entre 1,5 e 6,9; e
zinco entre 2,9 e 19,5. A legisla~ao brasileira preve para alguns metais pesados urn tear
maxima par kg de alimento os seguintes valores: chumbo, 2mg, cobre 3Omg, zinco 50 mg
e cadmio 1 mg, niveis em alguns casas hem inferiores aos encontrados nos ayucares, ou
seja muitos ayucares encontram-se com limites indesejaveis de metais pesados. Conclui-se
que, sendo 0 ayucar mascavo oriundo integralmente do caldo de Calla de ac;ucar, existe Ulna
necessidade de investigayao para determinar se estes metais estao presentes na cana-de-
ayucar ou se sao incorporados ao ayucar atraves de contaminac;ao no processamento.
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