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1. RESUMO  

Na produção de açúcar Cristal, uma das etapas importantes é a clarificação 

do caldo de cana, as técnicas utilizadas atualmente acabam gerando riscos à saúde 

e ao meio ambiente. Os POAs surgiram  como tecnologia verde tendo processo 

limpo e não seletivo, dentre eles se destaca o Ozônio tendo um forte poder oxidante 

e não forma subprodutos. Com isso o objetivo foi avaliar a influência do pH inicial do 

caldo in natura quando aplicado Ozônio com um fluxo de 46,7 mg/L aplicando uma 

carga de 20 e 40 min e observar quais modificações que acarretaria na pureza, cor, 

teor de sacarose e também realizou se uma análise microbiológica no caldo tratado 

e pesquisou se sobre o custo de operação, os resultados obtidos foram um aumento 

da acidez do caldo tratado e consequentemente um valor de pH mais baixo que a 

amostra controle, houve também uma redução na cor do caldo de 45,78%, 

pequenas alterações no teor de sacarose em torno de 2%, e comprovou se a 

eficácia do ozônio como agente microbiano reduzindo a população de bastonetes do 

caldo tratado. Os fatores estudados apresentam influência em relação à cor 

ICUMSA, fator predominantes para a realização do tratamento do caldo de cana  e o 

ozônio é ainda um excelente agente microbiano, sendo ainda possível sua 

instalação comparando os custos operacionais a outros métodos utilizados para o 

tratamento do caldo de cana de açúcar, trazendo benefícios para a sociedade e ao 

meio ambiente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O Brasil tornou-se o maior produtor de cana de açúcar e o primeiro na 

produção de açúcar e etanol do mundo (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2016). 

Dado o mercado de açúcar ser competitivo no mundo e o papel que o Brasil 

desempenha neste setor, investimentos em novas tecnologias são necessárias para 

produzir um produto de melhor qualidade e menor custo (SILVA; SARTORI; 

AGUIAR, 2015). 

As técnicas atualmente utilizadas nas usinas de açúcar para clarificação do 

caldo se tornam pouco eficientes, pois deixam como resíduos o enxofre e vários 

derivados prejudiciais à saúde do ser humano e ao meio ambiente; como é o caso 

do método da sulfitação, que produz o SO2 como agente principal de clarificação 

(ARAÚJO, 2005). 



 

Os Processos Oxidativos Avançados (POAs) surgiram recentemente como 

tecnologias verdes, sendo alternativas as tecnologias convencionais utilizando a 

oxidação e destruição de poluentes presentes em águas e águas residuárias 

(AQUINO, 2012). Resultam em um processo limpo e não seletivo degradando 

inúmeros compostos, independente da presença de outros, podendo ser utilizados 

para destruir compostos orgânicos em fase aquosa, em fase gasosa ou adsorvidos 

numa matriz sólida (TEIXEIRA; JARDIM, 2004). 

Com isso a possibilidade de se clarificar o caldo de cana de açúcar com o 

Ozônio tem um beneficio, uma vez que reduz consideravelmente a cor do caldo de 

cana de açúcar. De acordo com Silva, Sartori, Aguiar (2015) pelo menos três 

refinarias no Nordeste do Brasil e outra no Sudeste estão utilizando, mas algumas 

dúvidas surgem ao uso dessa nova tecnologia.  

 

3. OBJETIVOS 

Estudar modificações do caldo de cana-de-açúcar in natura causadas pelo 

ozônio e avaliar esse procedimento desta técnica como tecnologia para a produção 

de açúcar Cristal, sendo este um substituto e/ou processo para minimizar o uso de 

enxofre na clarificação do caldo de cana. 

 

4. METODOLOGIA 

A lavoura de cana de açúcar utilizada para obtenção do caldo in natura foi 

cultivada no município de IRACEMÁPOLIS-SP. Coletou-se o caldo da cana de 

açúcar através de uma prensa hidráulica com pressão de 250 Kgf/cm2, sendo em 

seguida, peneiradas, armazenadas em frascos de polipropileno e acondicionadas 

em freezer a -18 ± 2°C, em frações homogêneas e subdivididas para os tratamentos 

experimentais. 

 

4.1  SISTEMA DE OZONIZAÇÃO DO CALDO DE CANA 

O sistema é constituído por uma unidade geradora de ozônio (Ozone & Life, 

modelo O&L 3.0 RM, São José dos Campos, Brasil) a partir de oxigênio gasoso 

industrial (95 %). O gás produzido no ozonizador sai por um tubo de vidro, sendo 

encaminhado durante a estabilização inicial do sistema para o filtro destruidor de 

ozônio, o qual trabalha por efeito Joule (Ozone & Life, São José dos Campos, 

Brasil). 



 

4.2 MÉTODOS ANALÍTICOS 

4.2.1 DETERMINAÇÃO DE BRIX, POL e Pureza 

 Para determinar BRIX (% de sólidos solúveis) e POL (% sacarose aparente 

no caldo) do caldo de cana de açúcar será utilizado o aparelho de infravermelho 

próximo (FOSS NIRs-XDS). Com os resultados obtidos realizou-se o cálculo de 

Pureza do caldo de cana de açúcar com o disposto da Norma ABNT NBR 16271 de 

acordo com a equação abaixo: 

   

    
      

 

4.2.2 DETERMINAÇÃO DE pH e ACIDEZ TOTAL TITULÁVEL 

Para determinar o pH do caldo de cana de açúcar será utilizado um pHmetro 

de bancada. 

Para determinar a acidez total utilizou-se a metodologia descrita pela CTC. 

Realizou–se o cálculo de acordo com a equação: 

                                                             

 

4.2.3 DETERMINAÇÃO DE SACAROSE 

Para determinar a Sacarose presente será utilizado o equipamento de 

Cromatografia Iônica (THERMOPAR ICS-5000). O tempo de cada leitura será de 

aproximadamente 8 min, com injeção de 10 µL de amostra diluída em balão de 100 

mL contendo 2,5 g de amostra e o restante de água Milli-Q até a altura do menisco e 

previamente filtradas com membranas Millipore de 0,45 µL. 

 

4.2.4  DETERMINAÇÃO DE COR ICUMSA  

A análise de cor ICUMSA (ICUMSA é a sigla da International Commission for 

Uniform Methods of Sugar Analysis (Comissão Internacional para Métodos 

Uniformes de Análise de Açúcar)), diluiu-se a amostra à 1,25 Brix%Caldo e filtrando-

as. Em seguida a amostra teve o pH corrigido para 7,0±0,05 e leitura em 

espectrofotômetro à 420 nm, segundo método CTC. 

 

4.2.5 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA (BASTONETES) 

Utilizou-se a metodologia descrita pela CTC. Fez-se a contagem 

microbiológica em microscópio analítico NIKON utilizando-se lente de aumento de 



 

100 vezes, contando-se 70 campos, obtendo o resultado a partir do cálculo seguindo 

a equação: 

     
                   

                     
                                            

Todas as análises laboratoriais foram realizadas em triplicatas. 

 

4.2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos para as análises do caldo de cana serão analisados 

estatisticamente pela ANOVA (análise de variância) e ainda a diferença entre as 

médias dos tratamentos pelo teste de Tukey e a correlação de Pearson utilizando o 

software ASSISTAT 7.7. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após a realização de pré-testes, determinou-se as condições do experimento 

onde a temperatura do caldo foi de (20°C).  O fluxo de ozônio do ozonizador foi de 

65 mg/L, tendo a leitura do medidor de resíduo de ozônio registrado um valor de 

18,3 mg/L. Amostras de 500 g de caldo foram colocadas em um reator cilíndrico de 

vidro, com altura de 56 cm e capacidade para 2 L, conforme figura 2. O ph inicial foi 

o pH natural do caldo in natura (5,5±0,2) em todos os tratamentos. 

Figura 2. Sistema descontínuo de ozonização de caldo de cana. 

 

Fonte. Autor. 

O gás produzido no ozonizador saiu por um tubo de vidro, sendo 

encaminhado durante a estabilização inicial do sistema para o filtro destruidor de 

ozônio, o qual trabalhou por efeito Joule (Ozone & Life, São José dos Campos, 

Brasil), conforme figura 2. 



 

Uma vez que se estabilizou o sistema, o gás foi direcionado para dentro do 

reator e iniciou a contagem do tempo de ozonização, onde se realizou uma carga de 

20 min e outra de 40 min e efetuadas três repetições de tratamento oxidativo. Os 

resultados obtidos foram comparados com uma amostra controle, aonde todas as 

análises foram realizadas em triplicata. Posteriormente os resultados das análises 

do caldo de cana foram analisados estatisticamente pela ANOVA (análise de 

variância) e ainda a diferença entre as médias dos tratamentos pelo teste de Tukey 

e a correlação de Pearson utilizou-se o software ASSISTAT 7.7. 

 

6. RESULTADOS 

6.1 Dosagem de ozônio no reator 

O fluxo de ozônio do ozonizador foi de 65 mg/L, tendo a leitura do medidor de 

resíduo de ozônio registrado um valor de 18,3 mg/L, sendo assim aplicado de forma 

no caldo de cana in natura um fluxo de ozônio de 46,7 mg/L.  

 

6.2 Pureza do caldo de cana 

Segundo Vian (2017) a Pureza é determinada pela relação entre Pol/Brix x 

100, tendo quanto maior a pureza da cana, melhor a qualidade da matéria-prima 

para se recuperar açúcar. Onde podemos observar pelo gráfico 1 um aumento da 

Pureza no tratamento realizado com ozonização do caldo com 40 min. 

Gráfico 1. Comparativo entre as médias das Purezas dos tratamentos. 

 

Fonte. Autor. 

De acordo com Favero (2011) o objetivo principal da clarificação é eliminar a 

quantidade máxima de impurezas presentes no caldo de cana de açúcar. A 

purificação visa à obtenção de um caldo claro, límpido e brilhante, este processo não 

pode provocar a diminuição da pureza do caldo.  
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Segundo Fonseca (2017) os 10 primeiros minutos a concentração de ozônio 

dissolvido no caldo é muito pequena, uma vez que todo o ozônio fornecido é 

consumido pelas reações com os compostos presentes no caldo, com isso no 

tratamento onde houve 20 min de ozonização a pureza do caldo foi menor. 

 

6.3 Cor ICUMSA 

Um dos parâmetros utilizados na qualificação e comercialização do açúcar 

para exportação é a medida da sua cor sendo que quanto mais baixa a unidade 

ICUMSA (U.I.), mais claro ou mais branco é o açúcar gerado Lima (2012). Os 

resultados obtidos visualmente de acordo coma figura 3, mostra que houve 

clarificação do caldo, havendo uma clarificação maior do caldo ozonizado com carga 

de 40 min. 

Figura 3. Comparativo em amostra de caldo ozonizado. 

 

Fonte. Autor. 

Os resultados obtidos através da análise de cor ICUMSA também 

demonstram que houve clarificação maior do caldo ozonizado pelo tempo de 40 min 

conforme gráfico 2, apresentando uma redução de cor de 45,78% em relação à 

amostra controle. 

Gráfico 2. Relação entre a cor dos tratamentos realizados. 
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A cana-de-açúcar contém muitos compostos corantes que podem ser 

extraídos durante a obtenção de seu caldo. A presença de vários compostos 

corantes, tais como as clorofilas, outras substâncias coloridas como antocianinas, 

flavonóides e ácidos fenólicos. As usinas de açúcar no Brasil removem esses 

pigmentos, bem como outras impurezas do caldo de cana-de-açúcar sendo este 

clarificado e utilizado para a produção de açúcar onde é concentrado até a formação 

de cristais brancos (MANARIM; DE AGUIAR, 2016). 

Davis et al. (1998) analisaram previamente a redução da cor de soluções de 

açúcar, xarope e caldo clarificado e concluíram que o ozônio não só é capaz de 

reduziz a cor diretamente, mas também reduz os pigmentos precursores da cor, tais 

como, aminas e compostos fenólicos. 

 

6.4 Teor de açúcar do caldo de cana (Sacarose) 

A sacarose é o componente do caldo utilizado para a produção de açúcar. 

Portanto, o processo de clarificação do caldo a ser utilizado não pode promover a 

sua degradação (COBEQ, 2016). Contudo o gráfico 3 mostra quebra da sacarose 

em 2% no tratamento de 40 min em relação ao caldo in natura. 

Gráfico 3. Teor de sacarose presente no caldo 

 

Fonte. Autor. 

Pequenas alterações nos teores de sacarose não chegam a ser prejudiciais, 

Davis et al (1998) obtiveram perdas mínimas menores que 0,1% com o processo de 

ozonização na refinaria de açúcar (África do Sul) e concluíram que pequenas perdas 

nos teores de sacarose podem ocorrer se necessário, uma vez que através da 

ozonização a cor reduziu e houve um aumento efetivo da capacidade associadas 

com a ozonização. Segundo Corrêa (2016) o monitoramento dos teores de açúcar 
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se faz necessário para que as perdas não ocorram em maiores quantidades, 

inviabilizando o processo. 

De acordo com Cobeq (2016) o pH menor que 5,5 começa a ocorrer a 

hidrólise da sacarose e essa inversão favorece a formação de melanoidinas. Corrêa 

(2016) também descreve que reações que ocorrem em pH abaixo de 7,0 tendem a 

degradar a sacarose e ocorrem mais rapidamente com a diminuição do pH do meio. 

 

6.5 Acidez total titulável e pH do caldo de cana. 

Nos gráficos 4 e 5 observamos quanto maior o tempo de ozonização menor é 

o valor de pH e consequentemente maior é o valor da acidez. 

           Gráfico 4. pH do caldo                                   Gráfico 5. Acidez do caldo 

 

               Fonte. Autor.                                                   Fonte. Autor. 

Davis et al. (1998) analisaram os efeitos da ozonização na redução da cor do 

açúcar e puderam notar que o pH das amostras diminuía, porém, sem apresentar 

qualquer tipo de efeitos significativamente negativos, sendo que, esta redução do pH 

se dava pela formação de ácidos orgânicos devido á degradação da sacarose, 

sendo necessário o uso de neutralizantes como cal ou soda cáustica para evitar a 

inversão da sacarose. 

Corrêa (2016) descreve que teores muito elevados de acidez no caldo de 

açúcar comprometem a produção de açúcar, afetando negativamente qualidade do 

produto final, o que acaba por reduzir a eficiência do processo de produção e 

aumenta os custos devidos á necessidade de um maior consumo de insumos para 

controlar a acidez, segundo o trabalho que ela desenvolveu os menores resultados 

para acidez foram obtidos em tratamentos que possuíam valores de pH altos na 
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faixa de 7,0 a 8,36, sendo que com pH 8,36 apresentou o menor resultado de 

acidez. 

 

6.6 Análise microbiológica do caldo de cana (Bastonetes) 

O ozônio é um poderoso agente oxidante, eficaz na inativação de bactérias, 

bolores, leveduras, vírus, protozoários, inclusive formas esporuladas e cistos de 

protozoários, que são mais resistentes. O ozônio inativa diversas bactérias, incluindo 

gram-negativas e gram-positivas, células vegetativas e formas esporuladas, além de 

componentes do envoltório celular, esporos fúngicos ou capsídeos virais, em 

concentrações relativamente baixas e em reduzido tempo de contato (CHERUBIM, 

2003). 

De acordo com o gráfico 6 podemos observar a eficácia do ozônio no controle 

de umas das principais contaminações do caldo de cana, em apenas 20 min temos 

uma redução de 44% na população de bastonetes presentes no caldo in natura . 

Gráfico 6. Bastonetes do caldo 

 

Fonte. Autor. 

Os maiores prejuízos causados pela contaminação bacteriana são a 

degradação da sacarose e a formação dos ácidos lático e acético que ocasionam 

perda de açúcar. Os contaminantes bacterianos presentes nas linhas de caldo 

causam perdas de sacarose que variam de 1 Kg.ton-1 de cana quando as condições 

são satisfatórias até 2,5 Kg.ton-1 de cana quando não são adequadas (CHERUBIM, 

2003). 

As condições climáticas, bem como os sistemas de colheita e plantio podem 

minimizar ou acentuar a contaminação da cana de açúcar, desta forma, os níveis de 

populações microbianas presentes durante todo processo de fabricação de açúcar 

podem ser altos (CORRÊA, 2016). 
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6.7 Custos de clarificação de caldo de cana de açúcar via ozonização  

O principal custo em um sistema de ozonização é o custo energético. 

Fonseca (2017) descreveu em seu trabalho uma comparação de custos entre os 

processos de clarificação. A partir dos dados apresentados por ela, é possível 

observar que o processo de ozonização demanda um grande investimento inicial se 

comparado à sulfitação e peroxidação, quando se compara os custos operacionais 

para cada método de clarificação, verifica-se que a ozonização é 29% menor que a 

sulfitação e 43% menor que a peroxidação. Fonseca (2017) conclui que o 

investimento inicial maior pode ser recuperado, visto que o custo operacional é 

menor que o custo operacional dos demais processos de clarificação do caldo.   

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Houve uma redução significativa da cor ICUMSA no tratamento realizado com 

40 min de ozonização, que ocorreu em pH do caldo inicial de 5,4 com fluxo de 

ozônio  de 46,7 mg/L condição na qual os teores de sacarose não se alteraram. 
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