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RESUMO

O Brasil é atualmente o maior produtor e exportador mundial de açúcar e a
aguardente de cana aqui produzida é a terceira bebida destilada mais consumida no
mundo. Contudo, estes produtos ainda têm a sua qualidade afetada pela presença
de Dextranas. Devido à sua origem (produto secundário do metabolismo bacteriano)
e por conta das suas propriedades físico-químicas, as dextranas constituem um
importante meio para a avaliação da qualidade do açúcar. No âmbito industrial, as
dextranas podem causar diversos problemas ao setor alimentício que utiliza o
açúcar como matéria-prima, além de estarem diretamente relacionadas à formação
de precipitados na aguardente de cana adoçada. Este trabalho apresenta o primeiro
perfil da distribuição de massa molar das dextranas presentes no açúcar brasileiro
em função dos seus valores de Mn, Mw, Mz e polidispersividade, os quais exercem
influência significativa sobre suas características físico-químicas. Estes parâmetros
foram determinados via cromatografia líquida de exclusão por tamanho. O perfil de
distribuição de massa molar traçado exibiu, majoritariamente, a presença de dois
grupos de dextranas com valores de Mw médios de 5,0 x 106 e 4,8 x 104 Da, e,
ocasionalmente, a presença de dextranas que foram classificadas num terceiro
grupo com massas molares da ordem de 105 Da. Através deste perfil, foram
avaliadas, em sistemas modelo aguardente-dextrana, as influências dos fatores
temperatura, acidez, presença dos íons metálicos CuII, FeIII, CaII e MgII e incidência
de luz sobre a velocidade de formação dos depósitos de dextranas na aguardente
de cana. Demonstrou-se que a acidez e a temperatura foram os fatores que mais
influenciam na velocidade de precipitação das dextranas em aguardentes de cana
adoçadas.
Palavras-chave: Açúcar, Aguardente de Cana, Dextranas, Precipitados.

ABSTRACT

Brazil is the largest producer and exporter of sugar in the world, and the
cachaça is the third most produced distilled beverage in the world. However, these
products have their quality affected by the presence of dextrans. Because of its origin
(a secondary compound of bacterial metabolism) and due to its physical-chemical
properties, the dextrans are an important indicator to assess the sugar quality.
Dextrans can lead to problems in processed food production, and it has a strong
relation with insoluble deposits in sugared sugar cane spirits. The dextran molecular
mass distribution profile in terms of Mn, Mw Mz and polydispersity in Brazilian sugars
are reported for the first time. The analyses were accomplished by Size-exclusion
chromatography, using a refraction index detector. In most of the sugar samples, it
was possible to identify two major groups of dextrans with Mw averages of 5.0 x 106 e
4.8 x 104 Da. A third group of dextrans with Mw of 105 was occasionally observed.
With this data, model systems were built to assess the influence of the temperature,
acidity, presence metalic ions CuII, FeIII, CaII, and MgII, light incidence in relation of
dextran precipitation velocities. It is demonstrated that factors temperature and
acidity are the most influential in the dextran precipitation velocity in sugar cane
spirits.

Keywords: Sugar, Sugarcane Spirit, Dextran, Insoluble Deposits.
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