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RESUMO
O Brasil é um dos maiores produtores de açúcar do mundo. A crescente
demanda de mercado tem levado à necessidade de maiores estudos no setor para o
reaproveitamento eficiente da matéria prima, garantindo ao mesmo tempo o
desenvolvimento de um produto de qualidade que possui maior valor agregado. A
produção de açúcares refinados é voltada ao mercado interno é a mais rentável,
porém os elevados padrões de qualidade limitam o reaproveitamento industrial. O
açúcar refinado granulado é produzido por cristalização por evaporação à vácuo,
sendo que o mel é reutilizado em até seis processamentos. Ao final do sexto
processamento este mel, apesar da alta qualidade, é utilizado na produção de outros
açúcares pois a sua reutilização gera um produto fora da especificação de qualidade
do açúcar fornecido para indústria farmacêutica. O presente trabalho analisa a
viabilidade técnica de um ciclo adicional de reaproveitamento do mel do açúcar
granulado utilizando cristalização por resfriamento com base em testes em escala de
bancada para produção de açúcar tipo granulado dentro da mesma especificação do
anterior, buscando assim, um aumento do rendimento do processo. O açúcar obtido
nos ensaios atendeu na maioria dos casos as especificações do açúcar granulado.
Apenas os itens granulometria e, em alguns casos o aspecto de cor ICUMSA, não
atenderam as especificações, o que pode ser atribuído às dificuldades operacionais
encontradas no estudo em escala de laboratório, visto que das quatro velocidades
de resfriamento testadas 5 °/h, 10 °/h, 15 °/h e 20 °/h a maior velocidade resultou em
produto dentro das especificações de cor e poderia ser utilizado no processo
industrial. A granulometria e a cor são parâmetros controláveis industrialmente e
podem ter sua correção com a aplicação de um processo de centrifugação eficiente,
o que indica que a cristalização por resfriamento é viável para a obtenção do açúcar
granulado. A implantação de um ciclo adicional de reaproveitamento do mel por
resfriamento ao final do processo representa um aumento de 10,2% na recuperação
de sacarose na produção de açúcar granulado.
Palavras Chaves: Açúcar; Cana de Açúcar; Cristalização; Curva de solubilidade;
Granulometria; Cristalização por resfriamento.

ABSTRACT
Technical feasibility assessment of the reuse of granulated sugar molasses by
cooling crystallization
Brazil is one of the largest sugar producers in the world. The growing market
demand led to the need for further studies of the sector for the efficient reuse of raw
materials, while ensuring a high quality product, with a higher added value. The
production of refined sugars directed to the domestic market is the most profitable,
but the high quality standards limit the industrial reuse. The granulated sugar is
usually produced by vacuum evaporation crystallization, and residual molasses is
reused in up to six processes. At the end of the sixth processing, despite its high
quality, this molasses is used in the production of other sugars because its reuse
generates a product out of specification of sugar for the pharmaceutical industry. The
present work analyzes the technical feasibility of an additional reuse cycle of
granulated sugar molasses by using cooling crystallization based on bench scale
tests for granulated sugar production within the same specification as above, thus
seeking an increase in yield of the process. The sugar obtained in the tests met in
most cases the specifications of granulated sugar. Only the particle size and, in some
cases, the ICUMSA color appearance, did not meet the specifications. These facts
can be attributed to the operational difficulties found in the laboratory scale study,
since of the four cooling speeds tested 5 ° / h, 10 ° / h, 15 ° / h and 20 ° / h, the
higher speed resulted in product within color specifications and could be used in the
industrial process. Grain size and color are industrially controllable parameters and
can be corrected by the application of an efficient centrifugation process, which
indicates that cooling crystallization is feasible to obtain granulated sugar. The
implementation of an additional cooling reuse cycle at the end of the process
represents a 10.2% increase in sucrose recovery in granulated sugar production.

Keywords: Sugar; Sugar Cane; Crystallization; Solubility curve; Granulometry;
Cooling Crystallization.
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1 INTRODUÇÃO
O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, sendo responsável
por 28% da produção de cana-de-açúcar mundial (FAO, 2016). De acordo com a
UNICA (2018), na safra 2016/2017, o Brasil produziu 38,73 milhões de toneladas de
açúcar e 27,25 milhões de metros cúbicos de etanol (anidro e hidratado). O plantio
de cana-de-açúcar representou cerca de 12,8% da área plantada no Brasil, em uma
área de 10,2 milhões de hectares, de acordo com dados do IBGE (2018), dados que
reforçam a grande importância da produção de açúcar e etanol para o agronegócio
brasileiro.
Hoje, o açúcar é vendido para diversos países, sendo que o Brasil domina em
torno de 40% do mercado internacional visto que a exportação supera o consumo do
mercado interno. No entanto, o baixo valor agregado e as restrições de cotas,
subsídios, tarifas, entre outros, ainda prejudicam a sua comercialização em maior
escala. No período de janeiro a novembro de 2018, por exemplo, foram exportadas
19,7 milhões de toneladas, gerando uma renda de 6,07 bilhões de dólares, enquanto
no mesmo período em 2017, foram exportadas 26,7 milhões de toneladas, com
renda de 10,7 bilhões de dólares. (CEPEA, 2019)
O consumo de açúcar no mundo, apesar da conscientização coletiva da
relação do seu consumo com malefícios à saúde, apresenta aumento nos últimos
anos, e uma tendência de evolução conforme demonstrado na figura 1.
Figura 1 - Produção, consumo e estoques mundiais de açúcar até 2030

Fonte: OECD (2016) apud. CNI (2017)
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Considerando o baixo valor agregado do açúcar e a constante oscilação de
preços no mercado internacional, faz-se necessário que as usinas sejam cada vez
mais eficientes energeticamente. Além disso, o atendimento ao mercado interno
brasileiro tem elevado seus parâmetros de qualidade.
Neste cenário, a etapa de cristalização torna-se de importância chave, tanto
para a eficiência energética quanto para a qualidade do açúcar. A cristalização afeta
diretamente

a

pureza,

além

de

influir diretamente

nas propriedades

de

empedramento, retenção demasiada de umidade e altas perdas devido à formação
de pó (NÝLVT; HOSTOMSKÝ; GIULIETTI, 2001)
Os principais tipos de açúcares comercializados no Brasil são o cristal, o
cristal VHP, açúcar líquido, refinado amorfo e granulado. Estes últimos são utilizados
tanto para consumo direto quanto para aplicações industriais. Esses dois produtos
são os únicos do mercado que contam com a licença específica para o uso em
indústrias farmacêuticas. No caso do açúcar granulado para aplicação farmacêutica,
seu valor comercial pode ser até três vezes o preço do açúcar VHP.
Na produção de açúcar granulado, as especificações de qualidade do produto
são bastante restritivas, tornando o processo de produção destes açúcares menos
eficiente do que outras produções do mercado sucroalcooleiro. Tais limitações
impedem a reutilização do mel proveniente da centrifugação da massa do processo
de cristalização por evaporação à vácuo até o esgotamento máximo possível, da
sacarose, restando deste processo um subproduto com características ainda nobres,
de alto brix, alta pureza e cor ICUMSA relativamente baixa.
Na instalação avaliada neste trabalho, o mel proveniente da etapa de
centrifugação do açúcar granulado é reaproveitado por até seis recirculações em
novas cristalizações de açúcar granulado e, com base em análises dos parâmetros
do açúcar produzido, sua recirculação é interrompida e o mel é destinado para outro
processo industrial.
A aplicação deste mel atualmente é a dosagem durante o tratamento de caldo
da produção de açúcar cristal, que se mostra uma opção pouco rentável, visto que o
mel possui propriedades que possibilitariam a obtenção de um açúcar de maior valor
agregado, e retorna à produção de um açúcar de menor valor comercial e em etapa
de baixa concentração de sacarose, passando por um longo processo de tratamento
para retornar aos mesmos níveis de pureza. O reaproveitamento deste mel para a
fabricação de etanol não se mostra viável, pois trata-se de um mel de alta
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concentração de sacarose e baixa quantidade de nutrientes, o que exigiria etapas
adicionais de tratamento que inviabilizariam esta aplicação.
Desta maneira, foi realizada uma revisão bibliográfica para a avaliação de
opções para este cenário, resultando que a cristalização por resfriamento poderia
ser uma alternativa aplicável a estas condições de processo. A cristalização de
açúcar por resfriamento pode gerar um açúcar próximo das condições comerciais
mesmo partindo de soluções impuras, sem passar por etapas de tratamento do
refino do açúcar (VACCARI; MANTOVANI, 1996).
Diante das condições do processo industrial avaliado neste estudo, observase que o mel gerado neste processo está sendo subutilizado. Assim, este trabalho
aborda um estudo em escala semi-piloto da cristalização do mel de açúcar
granulado por resfriamento para avaliação da viabilidade técnica deste processo
como caminho para uma aplicação mais eficiente deste subproduto, avaliando
também as características do açúcar obtido para a verificação da possibilidade de
sua comercialização.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral
O presente trabalho tem por objetivo geral avaliar a viabilidade técnica do
reaproveitamento da sacarose presente no mel do açúcar granulado após seis ciclos
de reaproveitamento via cristalização por resfriamento controlado, para obtenção de
açúcar granulado dentro dos parâmetros de qualidade exigidos para a aplicação
comercial.

2.2 Objetivos Específicos
Avaliar as condições dos ensaios de cristalização por resfriamento controlado
visando identificar a melhor condição de velocidade de resfriamento para a produção
do açúcar cujas características físico-químicas atendam a especificação de açúcar
granulado de referência desta aplicação.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Cana-de-açúcar
A cana-de-açúcar é uma das possíveis matérias-primas para a fabricação de
açúcar, etanol e diversos outros produtos. Trata-se de uma gramínea cultivada em
países tropicais e subtropicais, sendo a espécie principal de cana a Saccharum
officinarum.
Sua origem provável é do continente asiático a partir de 6.000 A.C, porém só
passou a ser conhecida e cultivada a partir do contato dos oficiais de Alexandre, o
Grande, por volta de 325 A.C. na Índia. O cultivo de cana cresceu também no
Oriente Médio e passou a ser comercializado pela comunidade europeia a partir das
Cruzadas. No século XV, o cultivo da cana e a manufatura de açúcar foi expandida
para as colônias no continente americano, estimando-se a introdução da cana no
Brasil na região nordeste por volta de 1580. A produção açucareira teve uma lenta
evolução até atingir a escala de produção industrial, em muito limitada pela alta
demanda de mão-de-obra aplicada em todo processo de cultivo da cana e
processamento na fabricação e pela necessidade de aproveitamento rápido da cana
após o corte. A produção industrial atingiu produções consideráveis a partir de
meados do século XIX, e teve grande evolução tecnológica em suas etapas de
processamento no século XX, quando atingiu níveis de larga escala em produção
industrial. (VAN DER POEL; SCHIWECK; SCHWARTZ, 1998)
O processo de produção de açúcar ocorre basicamente pela extração do
caldo complexo contido na cana, seu tratamento para purificação, seguido da
concentração do caldo e a cristalização do açúcar, que em seu estado puro é
denominado pelo nome químico de sacarose.
A sacarose tem como fórmula química C12H22O11e é composta basicamente
de duas unidades de monossacarídeos, frutose e glicose, sendo estes produtos do
processo de fotossíntese. De grande importância comercial, além da cana-deaçúcar, a sacarose pode ser obtida através da beterraba e de outros vegetais.
(LOPES, 2011)
A composição da cana que é processada nas usinas depende de diversos
fatores, tais como as condições climáticas, variedade de cana, a quantidade de
pontas e folhas, a maturidade da cana, o tempo de safra e o tempo de transporte da
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cana entre o corte e o processamento. Nos países em que as condições climáticas
variam muito ao longo do ano, a composição da cana pode variar significativamente
ao longo da safra, como ocorre no Brasil. Na Tabela 1 encontra-se um comparativo
evidenciando a diferença entre as composições de cana-de-açúcar entre os
principais países produtores. (REIN, 2013)
Tabela 1 - Composição média típica da cana (em kg/100 kg de cana) entregue as
usinas nos principais países produtores

Componentes da cana Brasil

Austrália

África do

Colômbia

Sul
Pol (ºZ)

14,0

14,6

12,8

13,2

Brix (ºBrix)

16,2

16,4

15,0

15,0

Pureza Aparente (%)

86,0

89,0

85,0

88,0

Umidade (%)

70,5

69,3

70,0

70,0

Fibra (%)

13,3

14,3

15,0

15,0

Fonte: Adaptado de Rein (2013)

3.2 Processo de produção de açúcar cristal
São apresentadas a seguir as etapas sequenciais de um fluxo genérico de
produção do açúcar cristal, sem levar em conta as particularidades de processos
aplicáveis em função da característica final do açúcar obtido.
De maneira geral, a sequência de operações industriais da produção de
açúcar proveniente da cana-de-açúcar consiste na extração da sacarose dos colmos
da cana-de-açúcar, purificação do caldo extraído, concentração do caldo por
evaporação e a cristalização da sacarose.

3.2.1 Recepção, preparo e extração do caldo
No Brasil, a cana inteira (colhida manualmente ou por máquina) ou picada em
toletes de 20 a 25 cm, é transportada da lavoura até a indústria geralmente por
transporte rodoviário. É realizada uma amostragem das cargas para pagamento da
cana de acordo com o teor de sacarose presente na cana.
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Após esta etapa a cana é descarregada em uma mesa alimentadora e
transportada por uma esteira em fluxo contínuo até o preparo da cana, ponto em que
ocorre o desfibramento dos colmos pela ação de facas e martelos giratórios. A cana
desfibrada apresenta uma massa mais homogênea para a moagem, e o
desfibramento provoca a abertura das células da cana, melhorando a eficiência da
extração da sacarose. Atualmente no Brasil, a configuração mais comum é um
sistema composto de um jogo de facas, denominado picador, seguido de um
segundo conjunto denominado desfibrador. (LOPES, 2011)
Na maioria das usinas no Brasil, a extração do caldo da cana é realizada pela
operação de moagem, porém também pode ser realizada pelo processo de difusão.
O objetivo principal da moagem é separar o caldo contendo sacarose do restante da
cana. Nas moendas, a cana é comprimida a altas pressões entre pares de rolos
sucessivos, projetados para extrair o máximo de caldo. Entretanto, a simples
compressão não permite extrair todo o caldo da cana-de-açúcar, pois o bagaço
retém parte do caldo. Assim, as moendas são constituídas de diversos ternos (entre
quatro e seis) aplicando pressões sucessivas na cana, interligados por esteiras, e
entre os quais é aplicada a água de embebição. (REIN, 2013)
A água de embebição tem como objetivo diluir o caldo retido na massa fibrosa
e, de modo geral, quanto maior a quantia de água aplicada maior é a extração.
Entretanto, a quantidade de água adicionada é definida em função do balanço
energético da usina, pois deve-se tomar cuidado para não reduzir demais o brix do
caldo. O teor da fibra da cana e a concentração mais alta de sacarose contribuem
para uma dosagem maior de água, porém deve sempre ser levado em conta o custo
benefício desta dosagem. (HUGOT, 1986)

3.2.2 Tratamento de caldo
O caldo proveniente da unidade de extração contém impurezas sólidas, em
sua maioria pedaços pequenos de bagaço, que podem levar ao entupimento de
equipamentos na sequência do processo. Estas impurezas podem ser removidas
facilmente pelo peneiramento do caldo. O bagaço separado é denominado bagacilho
e é retornado à planta de extração.
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As etapas seguintes do tratamento de caldo visam de maneira geral a
eliminação de não açúcares, a eliminação de coloides, mínima formação de cor e a
obtenção de um caldo com baixa turbidez.
A caleação consiste na adição de leite de cal de forma contínua até obter um
pH entre 7,0 e 8,2 com o objetivo de formar flocos de substâncias insolúveis que,
aglomeradas aos fosfatos de cálcio formados, permitirão a sua retirada e a
clarificação do caldo. A mistura de caldo e cal é aquecida até o ponto de ebulição,
em que por flasheamento há a remoção do ar dissolvido, e nestas condições ocorre
a formação de flocos que agregam os sólidos suspensos. Após esta adição, as
impurezas formam um lodo que é separado do caldo pelo processo de decantação.
(REIN, 2013)
A borra da decantação é filtrada com o uso de filtro tipo prensa ou rotativo, e
esta borra filtrada e seca, chamada de torta, é reutilizada nas plantações de canade-açúcar como adubo. (HUGOT, 1986)
Nas usinas que produzem açúcar branco é utilizada a operação de sulfitação.
A sulfitação tem como objetivo principal a eliminação de material corante do caldo,
para produzir açúcar cristal branco, mas também é um agente redutor de
viscosidade do caldo xarope, massas e méis, possibilitando reduzir o tempo de
cozimento e melhorando a cristalização. (REIN, 2013)
De acordo com as exigências da qualidade do açúcar e da quantidade de
fosfato naturalmente contido na cana-de-açúcar, pode ser necessária a adição de
ácido fosfórico antes da decantação, que na forma de fosfato (P2O5) forma
compostos floculantes em reação com a cal, contribuindo para a obtenção de um
caldo melhor clarificado.

3.2.3 Concentração
O caldo clarificado, proveniente da etapa de tratamento de caldo, é submetido
à concentração gradual. Inicialmente, o caldo tem entre 14 e 17 °Brix, sendo o
principal objetivo desta etapa obter uma solução com concentração de 65 a 68 °Brix,
a partir de qual a solução passa a ser chamada de xarope.
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Há diversas configurações de evaporadores, porém o sistema mais utilizado
atualmente é o arranjo de evaporadores de múltiplos efeitos. Neste arranjo, o vapor
vegetal gerado pela evaporação em um efeito é utilizado para aquecer o efeito
posterior, e as caixas de evaporação trabalham sob vácuo. A configuração comum
nas usinas compreende uma evaporação entre três e cinco efeitos.
Esta etapa é a maior consumidora de vapor de uma usina de açúcar e é
determinante para sua eficiência energética. A evaporação de múltiplo efeito permite
reduzir a necessidade de vapor e grande parte da concentração é realizada desta
maneira. Assim, é possível aproveitar da melhor maneira possível a carga térmica do
vapor para uma operação mais eficiente. (REIN, 2013)

3.2.4 Cristalização
No processo de cristalização do açúcar cristal, uma quantidade inicial de
xarope

é

concentrada

até

atingir

um

brix

pré-estabelecido,

atingindo

a

supersaturação por meio de evaporação sob vácuo. É realizada então a injeção de
núcleos cristalinos de açúcar, e ao longo da batelada, é adicionada mais uma
quantidade de xarope e a operação é controlada até a obtenção do tamanho de
cristal desejada. (VAN DER POEL; SCHIWECK; SCHWARTZ, 1998)
Com a formação dos cristais de açúcar, a massa cozida é descarregada em
tanques intermediários com agitação mecânica, e em seguida direcionadas para a
etapa de centrifugação.

3.2.5 Centrifugação e secagem
A massa cozida é direcionada para a etapa de centrifugação, que pode ser
realizada de forma contínua ou em bateladas. Os cristais formados são separados
do mel pela ação da força centrífuga.
Quando o açúcar proveniente desta etapa é o açúcar final, o mel separado
nas centrífugas ainda apresenta grande quantidade de sacarose passível de
cristalização, e por isto geralmente emprega-se o mel em outras etapas de
cozimento. (TORRES, 2007)
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A perda de sacarose no mel final é geralmente a maior perda de uma usina
de

açúcar,operando-se

geralmente

em

diferentes

configurações

de

reaproveitamento para alcançar um esgotamento de sacarose no mel satisfatório.
(REIN, 2013).
O açúcar proveniente das centrífugas passa por etapas de secagem com a
utilização de ar quente, sendo mais utilizados os modelos de tambor rotativo, que
mantém o açúcar em movimento contínuo para prevenir o empedramento. O açúcar
comercial para venda ou exportação deve ter seu teor de umidade entre 0,5% e 2%.
(HUGOT, 1986)

3.3 Parâmetros de qualidade do açúcar
Um parâmetro de qualidade é uma meta a qual se quer alcançar para o
produto ser considerado dentro de uma margem de aceitação, como um padrão a
ser seguido. Para o açúcar os principais parâmetros e características são o teor de
sacarose ou polarização (Pol), índice de cor (ICUMSA), resíduos minerais, dextrana,
teor de dióxido de enxofre, teor de umidade e teor de ferro ou outros metais, teor de
amido, granulometria e resíduos de agrotóxicos. A definição das propriedades e da
classificação dos açúcares no Brasil foi estabelecida pela Portaria Nº 152 do
Ministério da Agricultura, de 6 de dezembro de 2013, que teve como objetivo definir
o padrão oficial de classificação, com os requisitos de identidade e qualidade, a
amostragem, o modo de apresentação e a marcação ou rotulagem, nos aspectos
referentes à classificação do produto. Esses parâmetros são apresentados a seguir.
Polarização ou Pol (°Z) - Trata-se de parâmetro do teor de sacarose
aparente, medido por polarímetro ou sacarímetro, é definida em °Z (graus Zucker),
sendo o valor considerado necessário para açúcar de consumo direto superior a
99,7% (OLIVEIRA, ESQUIAVETO, JÚNIOR, 2007).
Índice de cor (UI) - É um dos principais itens de características do açúcar.
Como o próprio nome exemplifica é um índice que mede a cor do produto conforme
medidas de unidades da ICUMSA. Quanto mais baixo o índice de Cor (UI) mais claro
este será. Quanto este índice se encontra em valores mais altos demonstra que o
açúcar detém coloração mais escura. Em parâmetros industriais, a cor clara em
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geral, é essencial para uma boa avaliação do produto, ou seja, a menor cor é
associada a melhor qualidade.
Teor de dextrana (mg/kg) – A dextrana é um polissacarídeo, produto da
deterioração microbiológica da cana (sacarose) e contribui para aumentar a
viscosidade das soluções açucaradas, tendo alto impacto na filtração de caldas. Na
indústria, é possível tratar o excesso de dextrana com a utilização de enzimas tipo
dextranase, porém com alto impacto no preço do açúcar final.
Teor de dióxido de enxofre (mg/kg) - O dióxido de enxofre (SO2) é o
responsável pelo branqueamento do açúcar por e isto é adicionado no processo de
clarificação do açúcar refinado. O processo consiste em queimar o enxofre para se
obter o dióxido de enxofre na forma gasosa e injetá-lo na corrente do caldo.
Contudo, o seu uso deve ser controlado e estar dentro dos limites toleráveis, pois
pode acarretar riscos à saúde, como reações alérgicas ou problemas gástricos. O
seu uso tem sido criticado por parte dos agentes de saúde, porém este ainda é
usado em razão do baixo custo de produção, cabendo aos estudos científicos o
aprimoramento deste processo sem o uso deste agente (OLIVEIRA; ESQUIAVETO;
SILVA JUNIOR, 2007)
Teor de umidade (%) - É avaliado pela quantidade em massa de água
presente no produto final e impacta diretamente nas condições de armazenagem e
empedramento do açúcar.
Teor de ferro e de outros metais (mg/kg) - O teor de ferro e de outros
metais pode estar ligado a origem da cana de açúcar, que é contaminada por meio
do solo ou em fase de armazenamento pela ferrugem. Estes metais - Cu2+, Fe3+,
Pb3+, As2+ expressos em mg/kg - podem alterar o sabor ou a coloração do produto.
Teor de amido (mg/kg) - O amido também é um polissacarídeo presente na
cana de açúcar e é também reserva de carboidratos de muitas sementes e frutos.
Na cana esta reserva se encontra nas folhas. O teor de amido em taxas não
desejáveis pode retardar o processo de cristalização e de filtração. No processo de
clarificação este é parcialmente retirado mediante as altas temperaturas em razão da
sua solubilidade em água quente, sendo que na indústria busca-se em parâmetros o
menor teor possível de amido.
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Granulometria - A granulometria do açúcar é avaliada em tamanho médio do
cristal (AM), representado em milímetros e a sua uniformidade (CV), representada
em percentual. É um parâmetro usado principalmente na indústria alimentícia. A
intenção é que os cristais brancos de açúcar apresentem formas tridimensionais com
uniformidade, com a granulometria homogênea. O seu índice fora de especificação
pode afetar a aparência visual do açúcar e causar o empedramento, além de causar
impacto em misturas sólidas o tamanho dos cristais também pode causar alteração
na doçura final. (OLIVEIRA, ESQUIAVETO, JÚNIOR, 2007).
Com base nos parâmetros de caracterização do açúcar, definiu-se a
classificação do açúcar em dois grupos, Grupo I e Grupo II, sendo o Grupo I o
açúcar destinado à alimentação humana através de venda direta ao consumidor
final, e o Grupo II o açúcar destinado à indústrias alimentícias e outras finalidades de
uso. As subdivisões do grupo I encontram-se na Tabela 2.

Tabela 2 – Parâmetros de qualidade do açúcar do grupo I

Parâmetros
Cor
Cinzas
ICUMSA
Cond.
(UI Max.)
(% m/m
máx.)
300
0,10

Pol.
(°Z
mín.)

Umidade
(% máx.)

Pontos
pretos
(nº/100
g máx.)
20

Partículas
Mag.
(mg/kg
máx.)
15

Cristal

99,5

0,10

Refinado
amorfo

99,00

0,30

100

0,20

5

5

Refinado
granulado

99,80

0,05

45

0,04

5

5

Confeiteiro

99,00

0,30

150

0,20

5

5

Demerara

96,00

1,20

5.000

0,50

N/A

N/A

VHP

99,00

0,25

2.500

0,25

N/A

N/A

VVHP

99,49

0,15

1.000

0,15

N/A

N/A

Tipos

Fonte: MAPA, 2013
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3.4 Açúcares refinados
As oscilações do mercado externo de comercialização de açúcares e as
exigências de qualidade das indústrias consumidoras levaram às usinas produtoras
de açúcar a buscarem alternativas para o atendimento do mercado interno. A partir
da década de 90, com o declínio do etanol ao final da década de 80, as indústrias
tornaram a produção de açúcar seu negócio principal, e viram na produção de
açúcares refinados uma oportunidade de agregar valor ao açúcar e proteger seus
lucros de variações de preço internacionais. Na Tabela 3, observa-se a relação dos
principais tipos de açúcar produzidos no Brasil e suas aplicações.
Tabela 3 – Principais tipos de açúcar produzidos no Brasil e quesitos de mercado

Tipo de açúcar

Principal Fator
Competitivo

Açúcar refinado
amorfo

Preço

Açúcar refinado tipo
confeiteiro

Preço

Açúcar refinado
granulado
Açúcar cristal
Açúcar líquido

Mercado Consumidor
Consumidor final, indústria
(iogurtes, achocolatados,
coberturas brancas)
Confeitaria, indústria (iogurtes,
bebidas)

Qualidade (fator
Indústria (bebidas claras, café
mais importante: Cor
solúvel, produtos farmacêuticos)
ICUMSA)
Consumidor final, indústria
Preço
(refrigerantes, biscoitos, sorvetes,
chocolates)
Qualidade (fator
Indústria (refrigerantes, iogurtes,
mais importante: Cor
produtos farmacêuticos)
ICUMSA)

Fonte: Adaptado de Neves; Batalha (1997)

A partir das etapas de tratamento de calda de açúcar para refino, é possível
seguir com a produção de açúcares do tipo refinado amorfo, açúcar líquido, açúcar
líquido invertido e açúcar granulado. Em vias gerais, as etapas de tratamento são
comuns à estes produtos, tendo suas particularidades a partir das etapas de
concentração.

3.4.1 Processo produtivo de açúcares refinados
Apesar dos diferentes tipos de açúcar e diferenças de processo para
produção, o refino de açúcar objetiva a produção de açúcares de alta qualidade,
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geralmente orientada principalmente pela redução de cor ICUMSA do açúcar. Outros
parâmetros são relevantes para a qualidade do açúcar, como a granulometria, teor
de cinzas e quantidade de pontos pretos. Os tópicos desta seção tratam das
características de operação de uma refinaria de açúcar, levando em conta as
operações da planta em que foi desenvolvido o presente trabalho.

3.4.1.1

Tratamento da calda

As refinarias de açúcar podem trabalhar a partir do açúcar úmido quando
construídas anexas ao processo de fabricação do açúcar cristal, ou podem iniciar a
produção a partir do açúcar seco, transportado por esteiras ou por utilização de
açúcar estocado em armazéns.
Considerando como matéria-prima inicial o açúcar seco, este é dissolvido com
a utilização de água quente ou água doce, que é a água utilizada no processo para
limpeza interna de equipamentos, e tem seu teor de sólidos (grau brix) ajustado para
as etapas seguintes do processo, respeitando o parâmetro de 65 a 70 ºBrix. Esta
dissolução é feita com aquecimento indireto com vapor saturado e com agitação nos
tanques, e a esta solução é dado o nome de calda de açúcar (CREMA, 2012).
Após a dissolução completa, a calda passa por um processo de aquecimento
e dosagem de insumos como preparo para a etapa de flotação, para a qual
necessita ser aquecida até cerca de 90ºC, e receber a adição de ácido fosfórico e
um polímero floculante. Nesta etapa é realizada também a correção de pH pelo uso
de sacarato de cálcio após a adição de ácido, visto que um pH baixo favorece a
hidrólise ácida das moléculas de sacarose, fator que pode inviabilizar a sequência
da produção, principalmente na produção de açúcar refinado amorfo. Na flotação
com a adição destes agentes e a injeção de bolhas de ar nesta mistura, ocorre a
coagulação e precipitação de materiais corantes solúveis presentes no meio, com
densidade suficiente para serem removidos, com a consequente redução da turbidez
e diminuição de cor da calda (RIFFER, 1986 apud. HUGOT, 1986).
Após esta etapa, a calda flotada passa por uma etapa de filtração em leitos
com areia, com objetivo principal de remoção de impurezas sólidas de tamanho
relevante e também como proteção para a etapa seguinte, de descoloração por
troca iônica em colunas de resina.
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A etapa de descoloração pode ser realizada por troca iônica com a utilização
de resinas, pela utilização de carvão ativado e até mesmo com o uso de carvão de
origem animal, ou ainda por uma combinação destas e outras tecnologias. A
utilização de resinas de troca iônica, entretanto, tem sido a mais aplicada
industrialmente. (CHOU, 2000).
Na etapa de troca iônica, também denominada descoloração, podem ser
utilizadas resinas constituídas de polímeros estirênicos ou acrílicos, de carga
catiônica ou aniônica. Geralmente a troca iônica ocorre entre as resinas e
substâncias colorantes presentes na calda, que ficam adsorvidas nos poros das
resinas enquanto a solução de açúcar segue para as etapas de concentração. As
resinas acrílicas têm mais resistência às condições de processo e maior eficiência
na remoção de cor e, por isso, têm sido largamente utilizadas nestes processos.
Uma etapa de polimento na retirada de cor pode ser realizada com uma segunda
passagem em resina acrílica ou em uma coluna com resinas estirênicas para
remoção de impurezas com outras características. Estas resinas tem uma carga
específica de remoção de cor e, após a saturação, passam por um ciclo de
regeneração antes de retornar ao processo. (CHOU, 2000)
Finalizado o tratamento de calda, esta pode ser direcionada para a produção
de variados tipos de açúcares refinados.
3.4.1.2

Produção de açúcar refinado amorfo

O açúcar refinado amorfo é um tipo de açúcar típico do Brasil, que é, até
última informação, o único país que o produz, e mesmo assim em apenas 5
refinarias, sendo duas do Grupo Raízen (Usina Tarumã e Usina Barra Bonita), uma
da Tereos (Usina Cruz Alta), Grupo Alto Alegre (Usina Junqueira) e grupo Colombo
(Usina Colombo).
O refinado amorfo é o açúcar mais utilizado no consumo doméstico, por sua
brancura, granulometria fina e dissolução rápida, sendo usado na confecção de
bolos e confeitos, caldas transparentes e incolores e misturas sólidas de dissolução
instantânea. (MACHADO, 2012).
A calda tratada após a descoloração pode seguir para a etapa de
concentração, que varia de acordo com a especificidade de cada processo. A
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remoção de água da solução é essencial para a fabricação do açúcar refinado
amorfo, visto que seu processo de formação difere dos outros açúcares.
Ao contrário dos processos em que a saturação da solução ocorre por
evaporação isotérmica sob a aplicação de vácuo e cristalização, a produção de
açúcar amorfo utiliza uma solução altamente supersaturada, com concentração de
sólidos de até 92% que é descarregada para um equipamento industrial com
agitação constante, comumente chamado de “batedeiras”.
Durante a concentração, a calda pode atingir até 130ºC, temperatura muito
acima das condições de saturação, e no momento em que é descarregada para um
equipamento à pressão atmosférica e sem controle de temperatura, ocorre a
solidificação da sacarose presente na solução. Como esta acontece de maneira
brusca, o açúcar produzido não chega a formar uma estrutura cristalina, sendo
tratado desta maneira como açúcar refinado amorfo.
Este açúcar é direcionado para etapas seguintes de secagem e resfriamento,
e, sequencialmente, é peneirado para a separação de grumos de açúcar.
O açúcar refinado amorfo tem como características principais sua baixa cor
ICUMSA e dissolução rápida, e comercialmente, tem sua demanda apenas no
mercado interno.

3.4.1.3

Produção de açúcar granulado

Os açúcares granulados apresentam as características mais nobres dentre os
citados, visto que passa por uma segunda cristalização para sua formação,
removendo desta maneira mais impurezas e formando um açúcar de alta qualidade
(NEVES; BATALHA, 1997).
Por estas propriedades, esta classe de açúcar tem como destino aplicações
farmacêuticas e de alimentos finos, além de utilização em confeitaria e outras
aplicações especiais. Há variados tipos de açúcar granulado no mercado, variando
principalmente nas especificações de cor ICUMSA e de granulometria. As operações
descritas a seguir correspondem ao processo produtivo de açúcar granulado tipo K,
que é o produto estudado neste trabalho.
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O processo consiste na alimentação de calda no cristalizador a cerca de
70 ºBrix em um processo de evaporação isotérmica com aplicação de vácuo,
conforme a fabricação de açúcar cristal. As características granulométricas
influenciam na condução do processo de cristalização para cada variedade de
açúcar granulado (BRANCO, 2012).
O operador do cristalizador acompanha o processo de concentração até a
concentração próxima de 78 °Brix e realiza a injeção de 1 litro de suspensão
alcóolica de sementes de tamanho médio 5 m. Após esta etapa, o operador
acompanha o crescimento dos cristais por inspeção visual da massa e decide de
maneira empírica o ponto em que o cristal está pronto, quando descarrega a massa
para a etapa de centrifugação. Na centrifugação, a massa é lavada com água
aquecida a 90 °C. O mel é separado para reutilização e o açúcar segue para etapas
de secagem e classificação granulométrica por peneiras.
A injeção de sementes atua neste caso como limitante da quantidade de
cristais formadas no meio, além de exercer papel importante na homogeneidade do
tamanho de cristais formados. Após a injeção das sementes, a massa continua com
os cristais crescendo por cerca de 10 a 15 minutos e a batelada é descarregada
para a centrifugação, formando desta maneira um açúcar de tamanhos pequenos.
A granulometria é um parâmetro de qualidade muito relevante para este tipo
de açúcar e, por este motivo, o açúcar é submetido à duas classificações por
peneiramento em série. As pedras de açúcar formadas no processo de secagem são
retiradas em peneira com malha nº 06, de abertura de 2,46 mm e o restante do
material segue para classificação final em peneira com malha n° 24, de abertura de
0,83 mm. Desta etapa, estima-se perdas de 5 a 8% de açúcar seco que é
desclassificado por granulometria.
O mel que é separado da massa na etapa de centrifugação é coletado em um
tanque e bombeado para um tanque de estocagem. Por conta da alta concentração
e pureza que o mel apresenta nestas etapas, é realizada a adição de água após o
bombeamento, de forma a reduzir a concentração do mel para cerca de 70°Brix e,
assim, evitar a cristalização no tanque de estocagem.
O reaproveitamento do mel é realizado através do seu uso como parte da
carga do processo de cristalização, em que nas bateladas de reutilização do mel,
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utiliza-se cerca de 80% de mel e 20% de calda de açúcar tratada no processo de
refino. Desta maneira, o mel é recirculado na operação até que o açúcar obtido
desta recirculação se mantenha dentro dos parâmetros desejados.
No processo produtivo da refinaria em que foi desenvolvido o presente
trabalho, a recirculação de mel é realizada no máximo por seis vezes, ponto em que
o açúcar proveniente deste cozimento deixa de atender os parâmetros de qualidade.
O parâmetro que limita a liberação do açúcar para a comercialização é a turbidez
(≤ 2 NTU), entretanto, este mel ainda contém grande quantidade de sacarose e
existe a possibilidade de reaproveitamento para novas etapas de produção de
açúcar.
O fluxograma da unidade industrial em que foi desenvolvido este trabalho
encontra-se na Figura 2, com as etapas de produção do açúcar granulado
destacadas em vermelho.
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Figura 2 – Fluxograma básico de processo – Refinaria de açúcar refinado amorfo e açúcar refinado granulado

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.5 Produção de açúcar granulado para indústria farmacêutica
A refinaria de açúcar em que este trabalho foi desenvolvido produz açúcar
granulado para a indústria farmacêutica. O tipo de açúcar que atende as
especificações desejadas é chamado comercialmente de Açúcar Granulado Tipo K.
A aplicação deste açúcar nas indústrias farmacêuticas exige uma série de
cuidados adicionais durante a produção, bem como certificações perante órgãos
reguladores, tais como a ANVISA e o MAPA.
Na indústria farmacêutica, este açúcar é aplicado na produção de xaropes,
remédios solúveis e efervescentes, e também em diversas outras aplicações. De
acordo com a ANVISA (2012), a aplicação da sacarose na preparação de xaropes
possibilita a correção de sabores desagradáveis de formulações. A sacarose
também é aplicada na fabricação de comprimidos como substância auxiliar, seja no
revestimento de comprimidos ou como agente diluente. (VAN DER POEL;
SCHIWECK; SCHWARTZ, 1998).
Como o licenciamento e a produção dentro dos parâmetros são vantagens
competitivas e a produção ocorre em pequena escala se comparado aos volumes da
indústria açucareira, a venda deste açúcar representa uma vantagem comercial,
sendo este comercializado por até de 150% do valor de mercado do açúcar cristal.
Além da aplicação farmacêutica, o açúcar granulado tipo K também é vendido
para fabricantes de balas, doces e bebidas que necessitam de uma calda de açúcar
límpida e com baixas propriedades de cor.
O histórico de produção e as análises do controle de qualidade do açúcar
granulado tipo K produzidos na unidade em que este trabalho foi desenvolvido
indicam que o limite máximo de ciclos que o mel gerado neste processo pode ser
reaproveitado é o de 6 reutilizações. Assim, o mel retirado após a etapa de
centrifugação e lavagem dos cristais, é alimentado no cristalizador à vácuo, onde
passa pela etapa de concentração e cristalização.
Após 6 ciclos de reaproveitamento, o açúcar obtido ultrapassa os parâmetros
de cor ICUMSA e turbidez indicados na especificação do produto e, portanto, o mel
não pode ser mais utilizado nesta aplicação.
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3.5.1.1

Parâmetros de qualidade – açúcar granulado

Os parâmetros definidos para a caracterização do granulado K estão
dispostos na Tabela 4, que indica também a metodologia para cada critério. Observase nestes dados a alta exigência de qualidade, principalmente devido à exigência de
Cor ICUMSA abaixo de 20 UI e do parâmetro de turbidez abaixo de 2 NTU.
Tabela 4 - Especificação do açúcar granulado tipo K

Parâmetro

Especificação

Referência

Aspecto

Sólido Microcristalino

CTC-LA-MT1-022 (2011)

Odor

Suave de cana verde

CTC-LA-MT1-024 (2011)

Sabor

Doce Característico

CTC-LA-MT1-023 (2011)

Polarização (ºZ)

≥99,8

ICUMSA Methods Book GS 1/2/3/9 –
1 (2011)

Umidade H2O
(%p/p)

≤0,04

ICUMSA Methods Book GS 2/1/3/9 –
15 (2007)

Cinzas
Condutimétricas
(%p/p)

≤0,02

ICUMSA Methods Book GS 2/3/9 –
17 (2011)

Cor ICUMSA 420
nm (UI)

≤20

ICUMSA Methods Book GS 9/1/2/3 –
8 (2011)

Sulfito Residual
SO2 (mg/kg)

≤2

ICUMSA Methods Book GS 2/1/7/9 –
33 (2011)

Turbidez (NTU)

≤2

CTC-LA-MT1-002 (2011)

Resíduo Insolúvel
R.I. (Nível)

≤3

CTC-LA-MT1-003 (2011)

Açúcar Redutor
(%p/p)

≤0,03

ICUMSA Methods Book GS 2/3/9 – 5
(2011)

Pontos pretos
(pontos/kg)

≤10

CTC-LA-MT1-002 (2011)

Partículas
Magnetizáveis
(mg/kg)

≤1

CTC-LA-MT1-004 (2011)

T.M. (mm)

0,35 – 0,45

CTC-LA-MT1-010 (2011)

CV %

≤40

Granulometria

Fonte: Raízen (2018)
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3.5.1.2

Esgotamento da sacarose

Os padrões de exigência do açúcar são mandatórios nos parâmetros de
recuperação da sacarose da massa inicial. Como os parâmetros de cor e turbidez
tem alta exigência, geralmente não é possível reaproveitar o mel gerado neste
processo com a máxima eficiência. Mesmo após os seis ciclos de recuperação já
utilizados neste processo industrial, o mel ainda é um subproduto de alta pureza, e,
portanto, seu reaproveitamento faz-se necessário.
Dentre as possibilidades para reaproveitamento de mel de açúcar granulado,
a opção de reaproveitar o mel na etapa de dissolução para fabricação de açúcar
refinado amorfo é inviável por conta da presença de açúcares redutores em teor
acima do recomendado para esta produção. Na condição ideal a calda tratada para
produção de açúcar refinado amorfo deve ter no máximo 0,50% (p/p) de açúcares
redutores, dada sua característica de solidificação de toda a solução concentrada,
sem retirada de mel. Portanto, o alto teor de %A.R. impactaria nesta etapa, não
permitindo a formação do açúcar ou prejudicando suas características. Outra
dificuldade para este reaproveitamento são os parâmetros de cor do açúcar refinado
amorfo, pois mesmo se o mel for dosado antes das etapas de descoloração, sabe-se
que o sistema de descoloração instalado na planta não é eficiente para remoção de
componentes colorantes provenientes do mel.
O reaproveitamento do mel de açúcar granulado para fabricação de etanol
também não é atrativo, pois trata-se de um mel de alta concentração de sacarose e
baixa quantidade de nutrientes. Para esta aplicação, uma opção seria a utilização de
enzimas tipo invertase e a dosagem sequencial de nutrientes para criar o cenário
ideal para a fermentação, o que resultaria em uma aplicação com alto custo
associado. Outro fator que inviabiliza esta utilização na fermentação é o teor de
infermentescíveis, que pode oscilar entre 2 e 5% após a estocagem do mel.
A atual aplicação para o mel na usina em que foi realizado o presente estudo
é direcionada para a fabricação de açúcar cristal, onde o mel é diluído para
estocagem, e posteriormente dosado na etapa de diluição de xarope. Assim o mel
diluído passa por toda a etapa de cristalização para a produção de açúcar cristal. O
açúcar cristal produzido neste caso é o cristal Tipo 4 – Matéria-Prima, que é o
açúcar aplicado para dissolução na refinaria – cor até 250 UI.
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Esta aplicação mostra-se útil para a fabricação de açúcar cristal, pois recebe
um mel de alta pureza e melhora os parâmetros de cor, porém não é
economicamente favorável, pois o mel apresenta potencial para produção de um
açúcar com valor comercial bem maior que o açúcar cristal tipo 4.
Desta maneira, um ciclo adicional de cristalização por resfriamento no
processo de esgotamento da sacarose do mel de açúcar granulado poderia
incrementar a rentabilidade do processo, visto que o preço deste açúcar pode ser
até três vezes o valor do açúcar VHP.

3.6 Processos de Cristalização
A cristalização pode ser definida como uma mudança de fase em que um
produto cristalino é obtido de uma solução, podendo esta ser na fase líquida, sólida
ou até mesmo gasosa. Industrialmente, a cristalização tem papel relevante na
produção de partículas de alta pureza e é utilizada como uma maneira de separação
energeticamente viável de espécies químicas de uma mistura de substâncias.
(NÝLVT; HOSTOMSKÝ; GIULIETTI, 2001)
A operação unitária de cristalização é altamente complexa e é afetada por um
grande número de variáveis. Ocorre em um sistema multifásico e multicomponente e
envolve a transferência simultânea de calor e massa, com alta dependência da
hidrodinâmica da suspensão e das características das partículas sólidas, cujo
tamanho e distribuição granulométrica são difíceis de controlar e variam com o
tempo. (MULLIN, 2003)
As definições para um processo de cristalização geralmente são limitadas por
critérios econômicos e especificações do produto final, tais como pureza,
granulometria e composição. A operação de cristalização ocorre a partir de soluções
em situação de supersaturação, podendo seguir diversos caminhos de acordo com
as características específicas do processo, conforme representadas na Tabela.
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Tabela 5 - Processos de Supersaturação

Externo (com circulação
solução ou suspensão
Indireto

de

Interno
(serpentina
de
resfriamento, tubo direcionador,
camisa de resfriamento)

Resfriamento

Injeção de ar
Borbulhamento

Direto

Vácuo
Líquidos Imiscíveis
Tanque único

Vácuo

Tanques em série

Evaporação

Termocompressão
Pressão atmosférica
Aquecedor submerso

Mudança
meio

Adição de outra substância
do sólida
Adição de outro solvente
Neutralização, saturação

Reação química

Precipitação
Reação eletroquímica

Fonte: Nýlvt; Hostomský; Giulietti (2001)

3.6.1 Solubilidade, saturação e supersaturação
Uma solução é definida como uma mistura homogênea de duas ou mais
substâncias. A solubilidade é a propriedade de uma substância dissolver-se em um
solvente. Quanto maior a solubilidade, maior a capacidade de uma substância se
dissolver em outra. Essa propriedade é frequentemente proporcional ao aumento da
temperatura,

porém

existem

alguns

sistemas

em

que

ela

permanece

aproximadamente constante ou diminui com o aumento da temperatura. (COSTA;
GIULIETTI, 2010)
Há uma máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvida em uma
quantidade determinada de solvente, ponto em que é chamada de solução saturada.
Quando a solução contém menos soluto dissolvido do que a máxima quantidade
possível, a solução é dita insaturada. A quantidade de sólidos necessária para
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preparar uma solução saturada em dada condição é chamada de solubilidade
(MYERSON, 2002).
A condição de solubilidade ou saturação pode ser experimentalmente
determinada aquecendo uma suspensão e observando a temperatura (temperatura
de saturação) em que os sólidos estarão completamente dissolvidos (SILVA, 2009
apud MERHEB, 2009).
As curvas de solubilidade ilustram a dependência da solubilidade das
substâncias nos solventes em função da temperatura e, a partir destas
características, é possível traçar um caminho eficiente de cristalização da substância
a partir da solução. Sobre a curva observa-se a condição em que o soluto
cristalizado e o licor-mãe coexistem em equilíbrio termodinâmico (MULLIN, 2003).

3.6.2 Solubilidade e saturação da sacarose em água
A sacarose é o dissacarídeo natural mais encontrado dentre os carboidratos
de baixo peso molecular, sendo produzido em escala industrial a partir de cana-deaçúcar ou beterraba. A sacarose é constituída de uma molécula de α-D-glicose e
uma de β-D-frutose, e tem sua estrutura molecular representada conforme esquema
na Figura 3, tendo uma massa molecular de 342,303 g/mol.

Figura 3 - Representação da molécula de sacarose

Fonte: Queneau et. al (2007)
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A sacarose cristaliza sem a presença de água em sua estrutura cristalina. A
sacarose cristalina é transparente e sem cor. (POEL; SCHIWECK; SCHWARTZ,
1998). Em aplicações comerciais, pode-se obter cristais de coloração variando do
branco ao marrom, dependendo da sua pureza.
A molécula de sacarose contém oito grupos hidroxila, dos quais três
participam da formação de duas ligações de hidrogênio intramoleculares e os outros
cinco estão envolvidos em ligações de hidrogênio intermoleculares. (STARZAK;
PEACOCK; MATHLOUDI, 2010)
A alta solubilidade da sacarose em água explica-se por esta variedade de
possibilidades de formação de pontes de hidrogênio entre as moléculas de sacarose
e água. Em soluções diluídas, há quantidade suficiente de moléculas de água para
formarem pontes de hidrogênio com os grupos hidroxila da sacarose, tornando as
unidades solvatadas praticamente independentes (SCHIELIEPHAKE, 1963 apud.
POEL; SCHIWECK; SCHWARTZ, 1998). Já em soluções concentradas, dada a
quantidade reduzida de moléculas de água, dá-se início à agregação entre
moléculas de sacarose, formando “clusters” que dão origem à pequenos núcleos
compostos de algumas moléculas de sacarose agrupadas (MANTELLATO, 2005).
As propriedades do estado da solução são essenciais para a caracterização
do processo de cristalização. O coeficiente de solubilidade, qsat, é definido como a
fração mássica da sacarose em água pura, saturada a uma determinada
temperatura. Indica quantos gramas de sacarose podem ser dissolvidas por grama
de água pura a uma determinada temperatura T, em que ws é a massa da sacarose
e ww é a massa de água. (REIN, 2013)
𝑤

𝑞𝑠𝑎𝑡,𝑝 = (𝑤 𝑠 )
𝑤

𝑠𝑎𝑡,𝑝

Eq. 1

A equação de Charles (1960) apud. Rein (2013) é aceita pelo ICUMSA como
representando adequadamente na faixa de 0 a 90ºC a solubilidade da sacarose em
soluções puras:
𝑤𝑆,𝑠𝑎𝑡 = 64,397 + 0,07251 ∙ t + 0,002057 ∙ 𝑡 2 − 9,035 ∙ 10−6 ∙ 𝑡 3

Eq. 2

O estado de supersaturação é a condição necessária para a cristalização, e
representa a condição em que há uma concentração maior do que a concentração
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de equilíbrio na solução. A diferença entre estas concentrações é conhecida como
supersaturação absoluta, representada por:
∆𝐶 = 𝐶 − 𝐶 ∗

Eq. 3

O coeficiente de supersaturação (y) indica o quanto a solução se afasta da
condição de saturação, relacionando a quantidade de sacarose em uma solução à
quantidade de sacarose em uma solução no estado saturado.
𝑦=

𝑤
( 𝑠)

𝑤𝑤
𝑤𝑠
( )
𝑤𝑤 𝑠𝑎𝑡

𝐶

= 𝐶∗

Eq. 4

As curvas de saturação representam graficamente as condições dos
processos de cristalização. Na Figura 4 foram traçados os coeficientes de
solubilidade na condição de saturação (y = 1,0) e os coeficientes de supersaturação
em relação à temperatura.
Figura 4 - Curva de solubilidade da sacarose pura em água

Fonte: Rein (2013)
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Nesta Figura, distinguem-se 3 fases na zona supersaturada: a zona
metaestável (zm) para 1,0<y<1,2, a zona intermediária (zi) para 1,2<y<1,3 e a zona
lábil para y>1,3.
De acordo com Hugot (1963), na zona metaestável os cristais existentes
crescem, mas não se formam novos cristais. Na zona intermediária, há possibilidade
de surgirem novos cristais, porém somente em soluções em que já existirem cristais
anteriores. Na zona lábil, os cristais existentes crescem e podem formar-se novos
cristais mesmo que na ausência de cristais.
Uma solução subsaturada num ponto abaixo da curva de saturação pode
atingir a supersaturação por três maneiras distintas: por evaporação à temperatura
constante, por evaporação flash ou por resfriamento (REIN, 2013)

3.6.3 Nucleação
A nucleação refere-se à formação de novos cristais a partir de uma solução
saturada. Segundo Costa e Giulietti (2010), há na região supersaturada um equilíbrio
dinâmico entre agregados quase-líquidos dos solutos, formados por algumas
dezenas de moléculas unidas por forças intermoleculares fracas, chamados clusters,
que são formados e desintegrados nesta condição. Com a elevação do grau de
supersaturação, favorece-se a formação de clusters.
Para que seja formada uma estrutura estável e ordenada, é necessário o
agrupamento de cerca de 80 moléculas de sacarose, correspondendo a um raio
crítico de 190 nm, para a formação de um núcleo (HOOK, 1959 apud. MERHEB,
2009).
A passagem dos aglomerados maiores à condição de núcleos se dá pelo
arranjo dos seus constituintes em uma estrutura cristalina ou por uma interfase
sólido-líquido, sendo acompanhada pela variação da energia livre de Gibbs do
sistema, relacionada ao tamanho dos cristais. A variação desta energia atinge um
ponto máximo no tamanho crítico do cristal, representando a barreira para que a
formação do núcleo ocorra. Os clusters que não atingem o tamanho crítico se
redissolvem.
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Figura 5 - Dependência da energia livre de Gibbs com o tamanho do cluster

Fonte: Costa; Giulietti, (2010)

Conforme a indicação qualitativa da Figura 5 a variação do potencial químico
(Δμ) corresponde à transferência de uma unidade do soluto para a fase sólida,
sendo N o número de unidades. Já Acσ representa a contribuição da formação da
superfície sólida tem na variação da energia livre de Gibbs. Desta maneira, a
variação da energia de Gibbs é a soma das duas contribuições, e a partir de L *, os
clusters formados não se desintegram, pois neste tamanho

𝜕𝐺
𝜕𝐿

= 0.

A nucleação divide-se basicamente entre nucleação primária e secundária. A
nucleação primária ocorre quando há formação de cristais na ausência destes. A
nucleação secundária se dá na presença de uma solução com cristais suspensos.
(MULLIN, 2003)
Se a solução é absolutamente pura, a nucleação primária caracteriza-se por
nucleação homogênea. Quando há alguma substância sólida estranha ao meio, tais
como pó, coloides ou paredes do cristalizador, a nucleação ocorre de forma
heterogênea. A nucleação secundária é mais usual em cristalizadores, ocorrendo em
suspensões cristalinas. As nucleações ocorrem simultaneamente, sendo que a
nucleação primária é mais importante em elevadas saturações, como é o caso da
precipitação, e em soluções muito puras. (NYLVT; HOSTOMSKY; GIULIETTI, 2001)
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3.6.3.1

Nucleação primária

As teorias de nucleação primária são baseadas em sequências de colisões
bimoleculares e interações em soluções supersaturadas, que resultam na formação
de clusters, que podem ou não atingir o equilíbrio termodinâmico, conforme
demonstrado anteriormente na Figura 5. Este tipo de nucleação primária é
classificada como homogênea, porém o termo nucleação primária espontânea
também é utilizado.
A nucleação primária também pode ser iniciada por partículas estranhas à
solução, tais como poeira ou partículas da parede do cristalizador, motivo pelo qual é
chamada de heterogênea. Este mecanismo inicia-se com a absorção da substância
em cristalização na superfície das partículas sólidas estranhas, criando estruturas
cristalinas maiores do que o tamanho de núcleo crítico. Estas partículas são estáveis
e se desenvolvem como macrocristais. Industrialmente, a maioria dos processos
com nucleação primária é do tipo heterogênea. (MULLIN, 2003)

3.6.3.2

Nucleação secundária

De acordo com Nýlvt, Homstomsky e Giulietti (2001), o principal causador da
nucleação secundária em aplicações industriais é a ação da superfície cristalina,
mesmo que em baixas supersaturações. Estas ocorrem basicamente por três
mecanismos: pela nucleação secundária aparente, pela nucleação por contato (ação
do atrito) e pela nucleação na camada intermediária (interface cristal solução).
A nucleação secundária aparente ocorre devido ao desprendimento de
microcristais da superfície de cristais maiores, que servirão para novos núcleos,
podendo ocorrer em cristalização por batelada semeada e pode, também, ser
consequência da separação de aglomerados de cristais formados em soluções com
supersaturação alta.
A nucleação secundária por contato ocorre por conta da superfície do cristal
não ser perfeitamente lisa, contendo inúmeras imperfeições de diversos tamanhos,
que com o contato de um outro sólido nessa superfície podem quebrar partes destas
regiões. Com este fracionamento, os microcristais gerados podem agir como núcleos
cristalinos. (MANTELATTO, 2005)
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A nucleação na camada intermediária ocorre devido à ação de núcleos
gerados na camada líquida aderida à superfície do cristal. Nesta modalidade, a
nucleação pode seguir o mecanismo de nucleação vegetativa, que é baseado no
modelo que afirma que próximo à superfície do cristal, são formados clusters que
podem ser removidos para a solução, gerando novos núcleos. (NYLVT;
HOSTOMSKY; GIULIETTI, 2001)
O nível de supersaturação tem influência sobre a taxa de nucleação
secundária, já que com seu aumento, a microrrugosidade dos cristais e a
probabilidade de quebra destes por colisão aumentam, gerando um grande número
de núcleos com maior chance de sobrevivência devido ao alto nível de
supersaturação. (COSTA; GIULIETTI, 2010).

3.7 Produção de açúcar via cristalização por resfriamento
A cristalização é com certeza um dos melhores caminhos para retirada de cor
para o refino de açúcar. Até 95% da cor inicial do xarope pode ser removida com a
cristalização. (GODSHALL, 1999)
Os fatores que influenciam na qualidade do cristal foram listados por
Godshall, 1999, com ênfase na caracterização das moléculas que agregam cor ao
açúcar cristal. Um dos fatores indicado como relevante é o filme de xarope que pode
ficar na superfície do cristal formado, e que pode ser removido com um processo de
lavagem dos cristais eficiente. Já Mantovani et. al (1986) apontaram que as
inclusões de impurezas nos cristais dependem da velocidade de crescimento do
cristal empregada, sendo que em velocidades altas de crescimento, a possibilidade
de inclusão do mel dentro do cristal é maior.
O processo de cristalização por resfriamento baseia-se na redução da
solubilidade da sacarose em soluções aquosas com a queda da temperatura. Nos
casos em que o resfriamento ocorre em pressão atmosférica, a quantidade total de
sacarose presente no licor-mãe é transferida aos cristais ao longo do resfriamento.
(POEL; SCHIWECK; SCHWARTZ, 1998)
Vaccari e Mantovani (1993) demonstram que a cristalização por resfriamento,
além de apresentar grande vantagem no aspecto da qualidade dos açúcares
obtidos, pode ter vantagens em aspectos relacionados ao meio ambiente e
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economia de energia. Diferentes configurações do sistema de concentração e
seguinte cristalização por resfriamento também foram avaliados por Grabowski, et. al
(2001), indicando caminhos para tornar o processo energeticamente viável.
Vaccari e Mantovani (1996) demonstraram que a cristalização por
resfriamento pode atuar com eficiência na remoção de impurezas, tais como cinzas,
e atuar com efetiva redução de cor comparado ao caldo bruto concentrado utilizado
inicialmente, dispensando a utilização de diversas etapas do tratamento de caldo.
Bons resultados também foram observados por Mantellato (2005), que obteve
através da cristalização por resfriamento de soluções de diversas condições de
processo, açúcar cristal de qualidade a nível de considerar-se a cristalização por
resfriamento uma possível solução técnica de refino de açúcar. Mantelatto (2005)
utilizou em uma das condições, açúcar VHP com cor inicial de 1040 UI e obteve
cristais com cor entre 42 e 130 UI, com bons níveis de remoção de cinzas e amido.
Ressalta-se que pelos resultados obtidos, a cristalização por resfriamento não
apresentou a mesma eficiência para a redução de dextrana dentre os cenários
avaliados.
O controle da cinética de resfriamento e seu impacto sobre o tamanho dos
cristais obtidos foi investigado por Merheb (2009), que também avaliou a remoção de
impurezas no açúcar final a partir do resfriamento em velocidade cúbica, reduzindo a
cor do açúcar em torno de 95%, amido de 30 a 85% e dextrana de 60 a 80%.
Merheb (2009) indica ainda a possibilidade da utilização da cristalização por
resfriamento em conjunto do processo convencional, como produtor de magma para
ser semeado nos cozedores com objetivo de controlar a granulometria e melhorar a
qualidade do açúcar do processo; como cristalizador controlado após a
concentração nos cozedores, ou ainda como unidade de refino anexa à fábrica de
açúcar cristal.

3.8 Fatores que agregam cor ao açúcar
Shore (1984) estudou todo o fluxo produtivo do açúcar, desde a cana-deaçúcar ou beterraba até a estocagem do açúcar como produto acabado, avaliando
os parâmetros que agregam cor ao açúcar. Os fatores que agregam cor podem ser
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divididos entre os formados por reações não enzimáticas independentes de oxigênio
e os formados de maneira enzimática e na presença de oxigênio.
Dentre as principais causas de formação de cor no açúcar, os compostos
coloridos e os polissacarídeos são os que causam mais problema, segundo Godshall
(1999), que afirma que estes compostos têm elementos moleculares com tendência
à oclusão dentro do cristal, e por este motivo, estudou estes colorantes e
polissacarídeos descreveu processos para a remoção destes compostos.
Há diversas literaturas sobre o processo de remoção de cores durante o
tratamento de caldo, seja esta remoção por flotação (CREMA, 2012) ou como
descrito em diversas literaturas sobre os tratamentos disponíveis para o refino de
açúcar (VAN DER POEL; SCHIWECK; SCHWARTZ, 1998; CHOW, 2000). O
relevante para este trabalho, entretanto, é o comportamento das cores agregadas ao
açúcar durante o processo de cristalização e centrifugação.
Como citado por Godshall (1999), os mecanismos de inclusão de cor no
açúcar produzido tem alta influência da inclusão de impurezas na superfície do
cristal. Estes fenômenos foram estudados por Van Hook (1981) apud. Mantelatto
(2005), que descreveu que o mecanismo de inclusão de cor ocorre por três
caminhos:
1.Pelo mel que não foi completamente removido da superfície do cristal
durante a centrifugação;
2. Ligado à superfície do cristal, ou até mesmo por todo o cristal, por forças de
adsorção, como exemplo rafinose, dextrana, caramelos, etc.
3. Oclusão de mel devido à aglomeração de cristais no processo de
cristalização, mantendo parte do mel internamente à esta formação.
De acordo com Van Der Poel; Schiweck; Schwartz (1998), a centrifugação
tem papel importante na remoção externa de não-açúcares, mas não atua na
remoção de impurezas inclusas ou ocluídas no cristal. Assim, a cristalização possui
um papel importante no controle de tamanho de cristais, coloração e qualidade final
do açúcar.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
Neste capítulo são descritos os materiais e métodos empregados nos ensaios
de cristalização por resfriamento e os métodos adotados para caracterização do
açúcar obtido.

4.1 Materiais
Para a condução deste estudo, foram utilizadas amostras de mel proveniente
do processo de produção de açúcar granulado tipo K. Conforme citado no tópico 3.5,
o mel gerado neste processo é reutilizado por 6 vezes consecutivas, condição em
que as características do açúcar obtido de sua concentração e cristalização ficam
fora da especificação comercial de cor ICUMSA e turbidez.
Desta maneira, tomou-se uma série de amostras do mel de açúcar granulado
em seu ponto de esgotamento para este produto, ou seja, após o sexto ciclo de
recirculação.
Para cada ensaio, foi realizada a caracterização completa do mel conforme
padrões analíticos do laboratório da empresa, baseados nas diretrizes encontradas
em ICUMSA Methods Book GS 1/2/3/9 – 1 (2011). A caracterização do mel do
açúcar granulado realizada inicialmente contempla os parâmetros a seguir, com
suas respectivas unidades de medida: Pol (ºZ), Cor (UI), Açúcares Redutores (%) e
Brix (%).
Os experimentos foram realizados utilizando-se de um sistema com agitação
e temperatura controladas. Utilizou-se um banho termostático com circulação do
fabricante Tecnal, modelo TE-054 MAG, com capacidade de operação em
temperatura ambiente + 7ºC a 100ºC e controlador de temperatura com precisão de
±0,1ºC. O agitador Tecnal TE-139 utilizado pode operar com rotação de 200 a 2600
rpm, sendo utilizado neste caso uma hélice tipo naval com 25 mm de diâmetro com 4
pás à uma rotação padrão para os experimentos de 300 rpm.
A amostra de mel de açúcar granulado teve sua massa aferida em balança
analítica em béquer de 2000 ml que foi inserido no banho termostático preenchido
com água limpa. Posicionou-se o agitador no centro da amostra imersa no banho
termostático e foi iniciada a agitação. Os ensaios foram conduzidos com temperatura
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inicial da amostra a 90ºC e temperatura final de 25ºC, controladas através do ajuste
de temperatura do banho e acompanhando a temperatura da solução com um
termômetro digital. O esquema montado para o experimento está apresentado na
Figura 6.
Figura 6 - Sistema de resfriamento controlado de mel com agitação

Fonte: Elaborado pelo autor

Os ensaios foram conduzidos variando a taxa de resfriamento da amostra.
Nos ensaios, foi realizada a adição de 2 g de uma solução alcoólica com cristais
padronizados de açúcar com tamanho médio de 5 μm no ponto em que o mel atingia
uma temperatura acima da linha de saturação do mel. Ao final do resfriamento, a
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massa com os cristais de açúcar em suspensão passou para a etapa de separação
dos cristais do mel.
A separação foi conduzida com a utilização de um sistema de filtração à
vácuo. Foi montado um conjunto de filtração com um funil de Buchner de porcelana
de 120 mm de diâmetro acoplado à um kitassato de 2000 ml. A filtração foi realizada
com a utilização de papel filtro quantitativo da marca Nalgon, referência 3351, de
filtração rápida, com porosidade de 7,5 µm. Utilizou-se este conjunto acoplado à
uma bomba de vácuo Tecnal TE-0581 com capacidade de operação em vácuo de 0
a ±700 mmHg em relação a pressão atmosférica, como indicado no sistema na
Figura 7. O vácuo utilizado durante a filtração foi de cerca de 600 mmHg. O mel com

os cristais em suspensão foi filtrado e teve a lavagem dos cristais realizada no funil
de Buchner com a adição de etanol anidro 99,5% ºINPM.

Figura 7 - Sistema de filtração à vácuo utilizado para separação dos cristais

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os cristais de açúcar separados pelo processo de filtração foram retirados
com uma espátula e distribuídos em bandejas formando camadas finas de açúcar
para secagem. O açúcar ficou 48h exposto à temperatura ambiente como etapa de
secagem e em seguida submetido à caraterização conforme a especificação do
açúcar granulado tipo K.

4.2 Metodologia
Uma amostra de mel do granulado após o sexto ciclo de reaproveitamento
coletada diretamente da instalação industrial, retirada de um tanque que coleta o mel
da proveniente da centrifugação e transfere por bombeamento para os tanques de
estocagem na produção, é pesada na quantidade desejada, próxima de 1000 g para
cada ensaio, e foi aquecida no banho termostático TE-054 até atingir a temperatura
de 90ºC. Como a solução de mel apresenta alto teor de sacarose e quantidade de
sólidos relevante, a temperatura é importante para garantir a dissolução de possíveis
cristais formados devido à queda de temperatura durante o período de retirada da
amostra até o início do ensaio. Todos os ensaios tiveram a temperatura inicial
ajustada para 90 °C e as amostras resfriadas até a temperatura final de 25 °C.
O conceito do estudo foi avaliar a reutilização do resfriamento do mel logo
após a etapa de centrifugação. Desta maneira, as amostras de mel coletadas não
foram tratadas ou tiveram suas concentrações ajustadas, de forma a simular a
variabilidade do processo industrial.
Foram avaliadas três concentrações adotadas para o estudo de 75,5; 76,7 e
77,4 ºBrix, chamadas de amostras A, B e C, respectivamente. Os tempos de
batelada adotados consideraram as velocidades lineares de resfriamento de 20, 15,
10 e 5ºC/h, considerando a temperatura final de cristalização de 25ºC. Assim, foram
realizados 12 ensaios de cristalização por resfriamento.
Após o início do resfriamento, acompanhou-se a temperatura da amostra de
forma a identificar o ponto de adição de sementes, sendo realizada a adição em
condições que a supersaturação da solução fosse de 1,1 a 1,2. De modo geral,
avaliando a curva de solubilidade para cada amostra, foi realizada a adição de
sementes a uma temperatura cerca de 10 °C abaixo da temperatura de saturação.
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Terminado o processo de cristalização, a amostra foi transferida para o
sistema de filtração à vácuo apresentado na Figura 7 para dar sequência à
separação dos grãos, em que a massa foi filtrada e ao final lavada com etanol
anidro. Para 1000 g de amostra, utilizou-se a quantidade aproximada de 300 g de
etanol anidro, adicionados com o uso de uma pisseta e homogeneizado com a
massa de cristais no funil de Buchner. Ao final da separação por filtração, os cristais
obtidos foram distribuídos em bandejas limpas em camadas finas e secos em
condições ambientes por 48h.

4.2.1 Caracterização do açúcar
A metodologia analítica utilizada para a caracterização do mel de açúcar
granulado e do açúcar obtido pelos ensaios de resfriamento estão descritas
detalhadamente no Anexo AErro! Fonte de referência não encontrada., seguindo
as recomendações avaliadas em CTC (2011) apud. Raízen (2013) e ICUMSA (2011)
apud. Raízen (2013).
Para a avaliação da granulometria do açúcar granulado obtido por
cristalização por resfriamento, dado que o objetivo do trabalho é comparar ao açúcar
granulado tipo K obtido na produção, realizou-se uma pré-separação granulométrica
para retirada das pedras de açúcar, como é realizado para este produto durante a
operação.
Desta maneira, as amostras que tiveram sua granulometria preparada
anteriormente foram peneiradas em peneira ABNT/ASTM nº 16, de abertura de
1,190 mm, de forma a separar estas pedras. Este procedimento é similar ao adotado
industrialmente na produção do açúcar granulado. Como citado no tópico 3.4.1.3,
todo o açúcar na produção é classificado em peneira de abertura de 2,46 mm e
0,83mm.
Para o açúcar granulado tipo K, o conjunto de peneiras de abertura padrão
ABNT/ASTM utilizado para avaliação consiste na sequência a seguir: 18, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 60, 70 e fundo. Para o açúcar cristalizado no presente trabalho é adotada
esta mesma sequência como base para fins de comparação com a granulometria do
açúcar que deseja-se obter.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir são apresentados os resultados dos testes de cristalização em
bancada do resfriamento do mel de açúcar granulado.

5.1 Caracterização do mel de açúcar granulado
Foram retiradas três amostras em datas diferentes de produção, para quais
realizou-se ensaios de cristalização em diferentes condições. Conforme as
condições citadas na metodologia, estas amostras retiradas diretamente da
produção são de mel em seu sexto ciclo de reaproveitamento, ponto em que, na
sequência, o açúcar proveniente desta cristalização fica fora de especificação nos
parâmetros de cor e turbidez. A caracterização das amostras retiradas da produção
está apresentada na Tabela 6.
Tabela 6 – Caracterização das amostras de mel do açúcar granulado de sexta
recirculação

A

77,40

76,85

Pureza
(%)
99,29

B

75,50

75,18

99,58

Cor
Açúcares
(UI)
Redutores (%)
0,68
227,00
0,44
258,00

C

76,70

75,76

98,77

270,00

Amostra

Brix (%) Pol. (°Z)

0,51

Fonte: Elaborado pelo autor

A utilização do mel de açúcar granulado para estes experimentos exigiu
aquecimento prévio para o início do estudo, visto que em condições de operação, as
amostras são retiradas entre 70 e 80°C, ponto em que já estão próximas à
temperatura de saturação. Todas as amostras foram aquecidas até a temperatura
inicial de 90°C e resfriadas até 25°C.

5.2 Ensaios de resfriamento
As amostras de mel de granulado tiveram sua temperatura ajustada para o
início de cada experimento a 90°C e foram conduzidas sob agitação padrão de 300
rpm, variando a velocidade de resfriamento nas condições que desejava-se avaliar.
A adição de sementes previamente preparadas com tamanho médio de 5 μm
em suspensão alcoólica ocorreu a uma temperatura cerca de 10°C abaixo da
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temperatura de saturação, ponto em que a supersaturação da solução encontra-se
entre 1,1 e 1,2. Neste ponto, foi realizada a injeção de 1,0 g de solução alcoólica
com concentração de 0,6 g açúcar/ g de solução e retornou-se o resfriamento até a
temperatura final de 25°C para todos os ensaios. As condições experimentais estão
descritas na
Tabela 7.
Tabela 7 – Condições experimentais dos ensaios de cristalização por resfriamento do
mel de açúcar granulado
Massa
de sol.
Inicial
(g)

Amostra

T. final
T.
resfriamento
semeadura
(°C)
( °C)

Ensaio

Vel. Linear
Tempo
Brix
de
de
solução
resfriamento batelada
(%)
(°C/h)
(min)

1

A

77,4

5,0

780,0

74,1

65,0

25,0

1000,8

2

A

77,4

10,0

390,0

74,1

65,0

25,0

1002,1

3

A

77,4

15,0

260,0

74,1

65,0

25,0

1001,5

4

A

77,4

20,0

195,0

74,1

65,0

25,0

1003,2

5

B

75,5

5,0

780,0

65,6

57,0

25,0

1000,2

6

B

75,5

10,0

390,0

65,6

57,0

25,0

1008,4

7

B

75,5

15,0

260,0

65,6

57,0

25,0

1001,1

8

B

75,5

20,0

195,0

65,6

57,0

25,0

1003,2

9

C

76,7

5,0

780,0

71,0

62,0

25,0

1002,1

10

C

76,7

10,0

390,0

71,0

62,0

25,0

1004,0

11

C

76,7

15,0

260,0

71,0

62,0

25,0

1002,8

12

C

76,7

20,0

195,0

71,0

62,0

25,0

1000,6

T. sat
(°C)

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a realização dos ensaios, as massas (solução de sacarose com cristais
em suspensão) foram filtradas sob vácuo e os cristais lavados com etanol anidro. As
massas aferidas em cada uma destas etapas estão apresentadas na Tabela 8.
O rendimento foi calculado considerando a massa inicial de sacarose
existente no mel utilizado, e comparando com a massa de sacarose final obtida nos
cristais secos.

𝜂=

𝑚𝑐 ∙𝑃𝑜𝑙𝑎
𝑚𝑚 ∙𝑃𝑜𝑙𝑚

Eq. 5
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Tabela 8 – Massas obtidas nos ensaios de cristalização e rendimento

Pol
Massa
do
Massa inicial
Ensaio Amostra inicial de mel, de sacarose
mel, mm (g) Polm em sol., ms (g)
(°Z)
1
A
1000,8
76,8
769,1

Massa
de
cristais
secos,
mc (g)
361,1

Pol do
açúcar, Rendimento,
Pola
η (%)
(°Z)
99,9

46,9

2

A

1002,1

76,8

770,1

346,7

99,8

44,9

3

A

1001,5

76,8

769,6

378,3

99,8

49,1

4

A

1003,2

76,8

771,0

361,9

99,8

46,9

5

B

1000,2

75,2

752,0

271,2

99,9

36,0

6

B

1008,4

75,2

758,1

300,9

99,8

39,6

7

B

1001,1

75,2

752,6

294,6

99,9

39,1

8

B

1003,2

75,2

754,2

296,0

99,9

39,2

9

C

1002,1

75,8

759,2

328,1

99,8

43,2

10

C

1004,0

75,8

760,6

337,3

99,8

44,3

11

C

1002,8

75,8

759,7

348,4

99,7

45,7

12

C

1000,6

75,8

758,0

331,0

99,8

43,6

Média:

43,2

Desvio padrão:

3,9

Fonte: Elaborado pelo autor

Por se tratar de um processo controlado em bancada, as perdas por
degradação de sacarose não são consideradas significativas em função do processo
de resfriamento controlado. O rendimento obtido é próximo ao que se obtém
industrialmente na produção deste açúcar granulado.
Avaliou-se, entretanto, que o rendimento dos ensaios provenientes da
amostra B tiveram rendimento inferior aos demais, o que indica que a quantidade de
sacarose presente na solução tem impacto direto no rendimento do processo de
cristalização. Como estes ensaios partiram de um nível de saturação inferior que os
demais, era de se esperar um rendimento menor, como observado na curva de
equilíbrio na Figura 4, em que se observa que a massa cristalizada é igual à
diferença de saturação inicial e equivalente à saturação na temperatura final do
resfriamento.
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5.3 Caracterização do açúcar
O açúcar obtido pelo processo de cristalização por resfriamento, após
processo de secagem em temperatura ambiente, foi submetido às análises físicoquímicas para comparação com os parâmetros de qualidade do açúcar granulado
tipo K. Os resultados das análises e o comparativo com o padrão estão na Tabela 9
A partir dos resultados da caracterização do açúcar, observa-se que para as
impurezas que são analisadas no açúcar, ou seja, cinzas condutimétricas, sulfito
residual, resíduo insolúvel, pontos pretos e partículas magnéticas, não houve
nenhuma análise fora de especificação. Isto ocorre por conta do tratamento prévio
da calda para o refino, conforme descrito em 3.4.1.1, que garante que todas estas
impurezas sejam removidas antes das etapas de concentração e cristalização.
.
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Tabela 9 – Caracterização do açúcar obtido por resfriamento do mel de açúcar granulado

Parâmetro
Especificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Polarização (Zº)
≥99,8
99,88 99,82 99,84 99,80 99,96 99,76 99,88 99,88 99,84 99,80 99,72 99,80
Umidade H2O
≤0,04
0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,02 0,02 0,04 0,02
(%p/p)
Cinzas
Condutimétricas
≤0,02
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
(%p/p)
Cor ICUMSA 420
≤20
22,00 25,00 14,00 16,00 15,00 19,00 18,00 12,00 18,00 23,00 31,00 19,00
nm (UI)
Sulfito Residual
≤2
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SO2 (mg/kg)
Turbidez (NTU)
≤2
1,20 1,04 1,14 1,18 1,57 1,49 1,54 1,50 1,80 1,64 1,62 1,73
Resíduo Insolúvel
≤3
2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
R.I. (Nível)
Açúcar Redutor
≤0,03
0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01
(%p/p)
Pontos pretos
≤10
5,00 6,00 2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 3,00 8,00 6,00 5,00 5,00
(pontos/kg)
Partículas
Magnetizáveis
≤1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(mg/kg)
Granulometria
0,42 0,46 0,45 0,42 0,51 0,47 0,51 0,45 0,50 0,50 0,48 0,45
T.M. (mm)
0,35 – 0,45
48,52 47,11 46,31 48,52 42,89 46,84 46,84 43,75 44,77 45,04 44,89 44,82
CV %
≤40
Nota: Os valores destacados em negrito estão fora de especificação
F
onte: Elaborado pelo autor

54

5.3.1 Teor de umidade
O teor de umidade de todas as amostras também foi garantido dentro da
especificação, o que indica que o processo de separação por filtração à vácuo e
lavagem dos cristais com etanol anidro foi eficiente para separação da água dos
cristais formados, bem como o procedimento de secagem final adotado por secagem
ambiente. Em uma aplicação industrial, espera-se que o processo de lavagem com
água superaquecida e secagem em equipamento apropriado com ventilação
forçada, os resultados tendem a ser mais constantes.

5.3.2 Pol
Observou-se que os ensaios 6 e 11 ficaram fora de especificação para o
parâmetro de Pol e, também, que os ensaios 4,10 e 12 ficaram no limite da
especificação. O teor de sacarose do mel influencia no teor de sacarose do açúcar
produzido por resfriamento, porém, observou-se com estes dados que a relação não
depende exclusivamente deste parâmetro.
Os dois ensaios fora de especificação são provenientes das amostras de mel
B e C, que tinham o valor de Pol inferior ao da amostra A. Entretanto, observa-se
que das amostras B e C foram produzidos açúcares com alto valor de Pol, o que
indica que, até o limite avaliado neste trabalho, com Pol mínimo de 75,18 °Z, é
possível obter açúcar cristal granulado dentro da especificação.
Casos de possível desvio de teor de Pol durante a produção como ocorrido
nos ensaios 6 e 11 podem ser explicados pela oclusão de mel entre cristais
aglomerados e impurezas no cristal de sacarose, ou até mesmo pela ineficiência do
processo de lavagem dos cristais após a filtração à vácuo, pois parte do mel do
resfriamento pode ficar aderido à superfície do cristal.
Nos casos de produções fora de especificação quanto ao teor de sacarose, o
açúcar obtido pode ser reaproveitado ao ser diluído e recristalizado, exigindo este
reprocessamento, ou até mesmo sendo comercializado como um açúcar menos
nobre.
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5.3.3 Redução de cor
A produção de açúcar via cristalização por resfriamento teve sua eficiência na
redução de cor comprovada pelos resultados obtidos nos ensaios apresentados. De
maneira geral, apesar de alguns desvios da especificação do açúcar granulado tipo
K comercial, o percentual de redução de cor foi aproximado a outros estudos de
cristalização por resfriamento citados em 3.7
A avaliação de redução de cor do açúcar comparada à velocidade de
resfriamento está resumida na Tabela 10, em que pode-se notar que este parâmetro
não teve influência direta.

Tabela 10 – Redução de cor x Velocidade de resfriamento

Vel.
Resf.
(°C/h)
5
5
5

Nº Amostra
1
5
9

10
10
10

2
6
10

15
15
15

3
7
11

20
20
20

4
8
12

Cor Mel
(UI)

Cor Açúcar Redução de
(UI)
cor (%)

227
22
258
15
270
18
Média p/ 5°C/h
227
25
258
19
270
23
Média p/ 10°C/h
227
14
258
18
270
31
Média p/ 15°C/h
227
16
258
12
270
19
Média p/ 20°C/h
Média geral dos
ensaios
Desvio padrão geral

90,3
94,2
93,3
92,6
89,0
92,6
91,5
91,0
93,8
93,0
88,5
91,8
92,9
95,3
93,0
93,7
92,3
2,1

Fonte: Elaborado pelo autor

A comparação da redução de cor do açúcar com a cor do mel do qual os
açúcares são provenientes foi realizada de forma resumida através da média dos
açúcares por cada amostra, conforme apresentado na Tabela 11.
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Tabela 11 – Redução média de cor x cor do mel de entrada

A
B
C

Cor do
mel (UI)
227,0
258,0
270,0

Média da cor
do açúcar (UI)
19,3
16,0
22,7

Redução
de cor (%)
91,5
93,8
91,6

Fonte: Elaborado pelo autor

Como a relação direta da de cor de entrada ou da velocidade de resfriamento
com a redução de cor do açúcar final não apresentou nenhum indicador relevante,
avalia-se a possibilidade de desvios somente nos casos específicos em que a cor
ficou fora da especificação. Verifica-se que dos 12 ensaios apenas 4 ficaram fora da
especificação, sendo que nenhum deles ocorreu com a maior velocidade de
resfriamento, condição mais favorável à formação de inclusão fluida. Portanto, podese inferir que a cor deve estar, muito provavelmente na superfície dos cristais, em
função de uma lavagem ineficiente. A separação por filtração pode também ser
responsável pela formação de aglomerados de cristais, dado o tempo necessário
para o processamento.
Um fator importante para a redução de cor é o processo de lavagem dos
cristais, que industrialmente é realizado com a injeção de vapor ou água
superaquecida em uma camada fina de açúcar durante o processo de centrifugação,
e consegue reduzir em grande quantidade os resíduos de mel da superfície dos
cristais, reduzindo a cor do açúcar final.
No caso deste estudo, a lavagem dos cristais foi realizada durante a filtração
à vácuo, que é um processo muito lento, e na qual não foi possível atingir todos os
cristais por limitação do espaço no funil. Fator ainda mais importante é que a
lavagem foi realizada com etanol anidro, que não solubiliza as impurezas de mel
contidas na superfície do cristal. Isso pode ter ocorrido em diferentes nos ensaios,
mas é bem conhecido o fato de que a presença de mel na superfície dos cristais
impacta diretamente na cor do açúcar.
Outra possibilidade é a inclusão de impurezas no interior dos cristais, que
ocorre geralmente em situações em que a velocidade de crescimento do cristal é
muito rápida. No caso deste estudo, dado o nível de supersaturação das amostras
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utilizadas, este fator pode ter ocorrido em alguns momentos, apesar da lenta
velocidade de resfriamento adotada para os ensaios.

5.3.4 Turbidez
Os resultados para turbidez indicam a eficiência da técnica de cristalização
por resfriamento para retirada de impurezas. O mel utilizado para estes ensaios é
geralmente deixado de ser aplicado após a sexta recirculação na produção de
açúcar granulado por conta do parâmetro de turbidez do açúcar obtido e, partindo da
mesma situação, a cristalização por resfriamento mostrou-se mais eficiente para a
retirada de impurezas que viessem causar turbidez no açúcar.
Produções que não atinjam a especificação de turbidez podem ainda ser
comercializadas para clientes com menores exigências de qualidade, visto que esta
característica do açúcar, desde que pouco acima da especificação, impacta somente
na turbidez de caldas que venham a ser preparadas com este açúcar.

5.3.5 Granulometria
Os resultados de granulometria, seja para tamanho médio ou para coeficiente
de variação, não atenderam aos padrões especificados para a comercialização de
açúcar granulado.
A diferença de tamanho de cristais obtidos deve-se em grande parte à
aglomeração deste açúcar, em função principalmente de duas questões principais. A
primeira delas ocorreu por conta das condições operacionais, em que o açúcar foi
separado por filtração à vácuo, e não por centrifugação, como é o comum na
indústria. Nestas condições, a etapa de lavagem dos cristais é menos eficiente, o
que acaba por não conseguir atingir toda a superfície dos cristais, e a velocidade de
filtração é lenta, fatores que colaboram para a formação de pequenas pedras de
açúcar.
A segunda questão é inerente ao tamanho dos cristais formados. Como podese ver nos resultados, apesar do tamanho médio estar acima da especificação, há
uma quantidade considerável de cristais de tamanho abaixo de 0,23 mm, que
indicam a presença de finos de açúcar, o que permite levantar a hipótese da
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possibilidade de que as partículas grandes são consequência da aglomeração de
cristais pequenos em partículas maiores. Este aspecto explica também a variação
dos tamanhos de partícula encontrados.
A distribuição de frequência para cada faixa de tamanho de cristais não é um
parâmetro relevante para a comercialização de açúcar, e, portanto, não há uma
especificação da curva de distribuição do tamanho dos cristais deste açúcar. Para
fins de comparação, foram adotadas 5 amostras de períodos diferentes de produção
com os parâmetros de AM e CV dentro da especificação e realizada a distribuição
granulométrica detalhada. Os dados de distribuição de frequência de cada ensaio e
do modelo preparado para este estudo encontram-se na Tabela 12 – Distribuição das
frequências acumuladas dos ensaios com resfriamento do mel de açúcar granulado.

É relevante ainda neste aspecto que, nas condições deste trabalho, o
resfriamento adotado foi lento, tendo todos os ciclos o mínimo de 3h, diferente do
ciclo de produção do açúcar granulado K, em que as bateladas são conduzidas de
maneira rápida para evitar o crescimento demasiado do açúcar. Assim, nas
condições do experimento, houve mais tempo para o crescimento dos cristais do que
ocorre na produção.
Alterar as condições de velocidade de resfriamento neste caso não foi uma
opção viável, visto que com o resfriamento rápido, a velocidade de crescimento de
cristais seria muito rápida, pois o meio apresentava alto grau de saturação e pureza
de sacarose. Com isso, poderia ocorrer a oclusão de mel ou sólidos em suspensão
dentro do cristal, prejudicando outro parâmetro relevante para este açúcar, que é a
cor ICUMSA. (VAN HOOK, 1981 apud. MANTELATTO, 2005)
A avaliação dos parâmetros de granulometria obtidos neste estudo é
relevante, pois indica que há certa proximidade do açúcar produzido via cristalização
por resfriamento com o obtido industrialmente. Entretanto, a correlação entre a
granulometria dos cristais de sacarose formados em testes de escala de laboratório
não apresenta garantias quando comparada com a produção industrial.
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Tabela 12 – Distribuição das frequências acumuladas dos ensaios com resfriamento do mel de açúcar granulado

Código
ABNT
18
20
25
30
35
40
45
60
70
Fundo

Tamanho da
Ensaio
abertura
Modelo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(mm)
0,01
0,32
0,37
0,31
0,12
0,50
0,12
0,40
0,25
0,29
0,22
0,35
0,42
1,0000
0,31
7,14
6,49
6,53
3,05
9,44
8,44
9,61
4,73
8,74
7,31
7,29
5,57
0,8400
0,7100
3,49
18,38 16,18 15,26 12,72 22,79 17,66 23,72 11,85 22,65 22,75 18,78 13,30
0,6000
8,64
24,82 23,06 21,30 20,16 32,46 25,17 35,02 21,88 31,32 31,99 25,20 21,72
0,5000
33,17 38,46 34,07 34,72 29,47 42,78 36,63 44,27 34,42 43,30 42,03 38,65 33,82
0,4250
60,86 54,77 51,87 51,12 42,69 60,33 51,84 60,54 55,86 61,39 59,30 57,37 51,30
0,3500
77,20 66,77 61,04 61,14 50,71 70,87 62,05 71,82 63,52 68,51 68,40 69,11 63,73
95,66 80,79 77,73 79,47 72,81 88,30 81,70 84,25 79,64 81,94 81,65 80,73 80,17
0,2500
97,65 92,36 87,18 88,60 84,75 94,43 88,76 88,47 88,89 90,37 87,89 87,74 89,14
0,2100
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,0000

Fonte: Elaborado pelo autor
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Nas figuras de 8 a 11 apresentam-se gráficos de comparação da distribuição
de frequência acumulada para cada velocidade de resfriamento em que foram
conduzidos os ensaios, comparados ao modelo de distribuição granulométrica
preparado para este estudo.
Figura 8 – Curva de distribuição de frequência acumulada por abertura da peneira –
Ensaios de resfriamento com velocidade linear de 5°C/h

Frequência Acumulada (%)
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20
0
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0,6000

0,8000

1,0000

1,2000
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Ensaio 1

Ensaio 5

Ensaio 9

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 9 - Curva de distribuição de frequência acumulada por abertura da peneira –
Ensaios de resfriamento com velocidade linear de 10 °C/h
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Fonte: Elaborado pelo autor

Ensaio 2

Ensaio 6

Ensaio 10

1,2000
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Figura 10 - Curva de distribuição de frequência acumulada por abertura da peneira –
Ensaios de resfriamento com velocidade linear de 15 °C/h
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Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 11 - Curva de distribuição de frequência acumulada por abertura da peneira –
Ensaios de resfriamento com velocidade linear de 15 °C/h
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Fonte: Elaborado pelo autor

A partir destes gráficos, conclui-se que para todas as velocidades de
resfriamento estudadas, o açúcar obtido apresentou maior quantidade de partículas
acima de 0,600 mm do que o modelo desejado, e menor quantidade de partículas de
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pequena granulometria O impacto destas diferenças ficou claro com os resultados
de tamanho médio e principalmente com o coeficiente de variação, fora de
especificação para todos os ensaios.
A diferença entre as velocidades de resfriamento não representou mudança
significativa na curva de frequência, mas pode-se observar que os resultados para a
velocidade de 20°C/h tem maior similaridade entre os resultados dos ensaios, e
ainda apresentou resultados dentro da especificação de tamanho médio conforme
apresentado na Tabela 9.
Avaliando ainda os gráficos de distribuição de frequência, pode-se observar
que, reduzindo a quantidade de partículas grandes, a distribuição estaria próxima do
modelo esperado para o açúcar granulado. Desta forma, para uma aplicação
industrial com um processo de centrifugação apropriado, evitaria a formação de
aglomerados e pedras de açúcar conforme ocorrido no procedimento operacional
adotado neste estudo, e o açúcar obtido por cristalização por resfriamento poderia
atender a especificação de granulometria para a comercialização.

5.4 Recuperação de sacarose
Com base nos dados obtidos nos ensaios de resfriamento, a eficiência do
processo de fabricação do açúcar granulado com a adição de um ciclo de
recuperação do mel utilizando-se esta técnica foi calculada e encontra-se disposta
na TABELA 13. Para esta estimativa, adotou-se como base uma batelada inicial de
1000 kg, com os rendimentos de cada etapa baseados nos resultados avaliados da
operação industrial de cristalização por evaporação.
Como a intenção desta avaliação de recuperação de sacarose é avaliar o
balanço da produção de açúcar granulado e o impacto de um ciclo adicional via
cristalização por resfriamento, para todos os cenários o mel de saída não foi
considerado na recuperação, visto que após os ciclos de cristalização, a destinação
do mel segue a mesma (aplicação para fabricação de açúcar cristal).
O ciclo nº 07 foi adicionado considerando os resultados previamente
apresentados neste trabalho. Na etapa n° 01 e para cada etapa da cristalização por
evaporação é adicionada calda tratada para complementar o nível do cristalizador,
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sendo que para esta estimativa, considera-se que já foi concentrada para 78,5 °Brix
com pol 78,1 °Z. Para o cálculo, considerou-se a pol padrão para 99,9 °Brix.

Tabela 13 – Balanço de massa – Recuperação de sacarose adicionando um ciclo de
recuperação por cristalização por resfriamento
Mel
Açúcar
Alim. calda recirculado seco
polida (kg) (kg)
prod. (kg)
1
1000
0,0
328,3
2
350
568,4
295,7
3
350
542,4
286,5
4
350
530,2
290,6
5
350
510,0
263,3
6
350
525,3
262,6
7 (Resf)
0
541,6
176,0
Fonte: Elaborado pelo autor

Mel
Brix do
centrifugado mel
(kg)
(°Brix)
568,4
79,1
542,34
78,6
530,2
77,9
509,9
77,4
525,3
76,9
541,6
76,5
312,3
75,5

Pureza
(°Z)
99,6
99,4
99,0
98,8
98,6
98,3
98,1

Recuperação
acumulada
de sacarose
(% p/p)
42,3
59,6
69,0
75,5
78,6
80,9
89,2

O mel de saída após ciclo nº 07 foi adicionado considerando os resultados
previamente apresentados neste trabalho. Na etapa n° 01 e para cada etapa da
cristalização por evaporação é adicionada calda tratada para complementar o nível
do cristalizador e auxiliar no melhor controle dos parâmetros de operação.
De acordo com os dados obtidos, seria possível um incremento de 10,2% na
recuperação de sacarose na aplicação da cristalização por resfriamento como um
ciclo adicional à esta etapa do processo, visto que a maior recuperação relativa da
sacarose ocorreria na etapa de resfriamento. Considerando que o mel gerado na
etapa de cristalização por resfriamento ainda poderia ser destinado à diluição de
xarope, como já é realizado hoje no último ciclo de reaproveitamento, este aumento
na produção de açúcar granulado geraria em torno de 10,1% de aumento na receita
desta operação.
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6 CONCLUSÃO
Esta dissertação avaliou as condições operacionais de reaproveitamento do
mel de açúcar granulado a partir da cristalização por resfriamento. Sob as condições
testadas pode-se comprovar que a cristalização por resfriamento é efetiva na
remoção de impurezas e redução de cor na produção de açúcar, atingindo sob
esses aspectos os objetivos de obtenção de açúcar granulado dentro das condições
comerciais.
Houve em média a redução de entre 88 e 95% do parâmetro de cor do açúcar
utilizando a cristalização por resfriamento em comparação com a cor do mel
utilizado, bem como a obtenção de açúcar dentro da especificação relativamente ao
parâmetro de turbidez deste açúcar em todas as condições operacionais avaliadas,
fatores estes que motivaram inicialmente a procura por uma alternativa para o
aproveitamento do mel de açúcar granulado.
Alguns dos desvios da especificação de cor ICUMSA podem ser creditados
principalmente pelo processo de lavagem dos cristais utilizado neste estudo. A
lavagem foi realizada durante a filtração à vácuo com o uso de etanol anidro, que
não retira as impurezas hidrossolúveis presentes na superfície do cristal e, também,
pelo empacotamento dos cristais na torta, de modo que o solvente de lavagem pode
não ter atingido a superfície de todos os cristais, permitindo a presença de
impurezas do açúcar no processo de secagem, o que impacta diretamente na cor do
açúcar após a secagem.
Mesmo com estes desvios, dentro das condições adotadas para este estudo,
observou-se que um mel já recirculado por até seis vezes na produção com 260 UI
como cor de entrada pode prover um açúcar dentro da especificação, com cor
abaixo de 20 UI. Em um processo industrial, os cristais são separados por
centrifugação e utiliza uma etapa de lavagem dos cristais mais eficiente nesta etapa.
Dessa forma de centrifugação, pode ocorrer a remoção de possíveis resíduos de mel
na superfície dos cristais que podem gerar cor, fator que indica que uma aplicação
industrial pode tolerar uma cor de entrada ainda mais alta que a definida para o
processo em bancada.
As condições adotadas para este estudo não atenderam à especificação do
produto em relação à granulometria do açúcar obtido. Isto deve-se principalmente ao
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processo de separação dos cristais formados por resfriamento da massa de açúcar,
que foi realizado por filtração à vácuo e lavagem com etanol anidro. Este processo,
por ser muito lento, leva à aglomeração de cristais e consequente tamanho de
cristais maior do que a especificação, além de ter impacto também na cor do açúcar.
Este desvio, entretanto, não compromete a aplicação da técnica de cristalização por
resfriamento, visto que as características obtidas em escala industrial diferem das
obtidas em escala laboratorial.
Para a granulometria, o tempo de batelada também se mostrou relevante,
visto que todos os ensaios tiveram no mínimo 3h de duração, enquanto uma
batelada de cristalização do açúcar granulado tem no máximo 1h30, o que indica
que houve maior tempo disponível para crescimento dos cristais na produção em
escala laboratorial. Este parâmetro deveria ser avaliado numa possível unidade
produtiva por resfriamento.
Avaliando os impactos das diferenças de velocidade de resfriamento,
observou-se que as condições de resfriamento lento (5 e 10°C/h) apresentaram
maiores desvios em relação à granulometria mas não influenciaram a remoção de
cor. Como a redução de cor, mesmo com algumas variações, ficou mais próxima de
atender as especificações em todos os ensaios, para uma aplicação industrial,
recomenda-se a utilização de velocidades de resfriamento de 20°C/h. Poderiam ser
testadas também velocidades de resfriamento maiores em escala industrial, levando
em conta que possíveis prejuízos para a cor do açúcar seriam compensados por um
processo de centrifugação eficiente.
Desta maneira, avalia-se que o maior impacto neste estudo foi o processo de
separação utilizado no laboratório, que ocasionou maior parte dos desvios da
especificação dos produtos. Este processo deve ser reavaliado para futuras
aplicações desta técnica.
A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que o reaproveitamento do
mel de açúcar granulado via cristalização por resfriamento para produção de açúcar
granulado tipo K é viável tecnicamente, desde que as condições de separação dos
cristais e do mel sejam ajustadas para as condições listadas. A aplicação mostrou-se
eficiente no aumento da recuperação de sacarose nesta etapa de produção.
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Num futuro trabalho, poderia ser aplicada a técnica de afinação nos cristais
obtidos, que consiste em adicionar os cristais de açúcar obtidos em uma solução de
sacarose de alta pureza com concentração de 65 °Brix, com o objetivo de remover o
mel externamente aderido a camada externa dos cristais, que acarretaria em melhor
avaliação dos parâmetros de cor e granulometria. A variação no tamanho médio e
quantidade de sementes utilizada poderia ser avaliada em outro estudo para verificar
o impacto na padronização do tamanho de cristais obtido.
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ANEXO A
METODOLOGIA DE ANÁLISE DE AÇÚCAR SÓLIDO
LA.0011 – Análise de açúcar sólido
A.1 OBJETIVO


Definir as instruções para análise de açúcar sólido
A.2 ABRANGÊNCIA



Nos laboratórios de todas as unidades do grupo Raízen.
A.3TERMOS E DEFINIÇÕES



Não aplicável
A.4REFERÊNCIAS



ICUMSA Methods Book (2011) – incorporation Methods Book (1994) with First
(1998), Second (2000), Third (2003), Fourth (2005), Fifth (2007), Sixth (2009)
and Seventh (2011) Suplements
A.5 OPERACIONALIZAÇÃO
A.5.1 Determinação da Polarização













Pesar em balança analítica 26,000 ± 0,0001g de amostra em cápsula seca e
apropriada;
Transferir para balão volumétrico de 100ml classe especial, calibrado, com
aproximadamente 70ml de água destilada a 20,0º ± 1,0ºC;
Colocar em mesa agitadora até completa dissolução da amostra;
Para açúcar VHP, VVHP, VHP plus e orgânico, colocar 1 a 3ml de creme de
alumina e agitar, desprezando o sobrenadante do creme de alumina
Se houver formação de espuma eliminar 1 a 2 gotas de éter etílico e aguardar
alguns minutos até que o éter se evapore;
Secar o colo do balão com papel fino e absorvente envolto em um bastão;
Preferencialmente, colocar o balão em banho termostatizado a 20,0ºC ± 1,0ºC
e deixar até resfriamento nas condições do banho;
Retirar o balão do banho e completar o volume com água deionizada
cuidadosamente, com auxílio de seringa hipodérmica, tampar e
homogeneizar;
Colocar um funil com papel de filtro dobrado em pregas sobre o copo plástico;
Verter a solução açucarada sobre o funil, descartar aproximadamente os 10
primeiros ml do filtrado e aguardar a filtração da solução preferencialmente
em ambiente de umidade relativa entre 50% a 80% para evitar evaporação da
solução, o que afeta o resultado final da polarização;
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Durante a filtração manter o funil coberto com vidro de relógio;
Determinar a temperatura com termômetro de resolução 0,1ºC e a leitura no
sacarímetro.

A.5.1.2 Cálculo
𝑃20 = 𝑃. (1 + 0,000014. (𝑇 − 20)))
Onde
P 20 =

Polarização corrigida a 20ºC

P

=

Leitura feita no sacarímetro à temperatura de ensaio

T

=

Temperatura do líquido na ocasião da leitura

A.5.2 Determinação da Umidade
A.5.2.1 Secador Infravermelho





Pesar em prato de alumínio de 12g a 15g de amostra (P.U.):
Anotar peso;
Ligar secador infravermelho até obter peso constante;
Pesar novamente (P.S.) e anotar o peso.
Nota: dependendo do modelo do secador infravermelho poderá ser

configurado para dar umidade já calculada.
A.5.2.2 Estufa de secagem






Pesar em cápsula apropriada, previamente tarada, 20g ± 1 de amostra (P.U.);
Transferir para a estufa à 100 ± 5ºC, onde permanece por 3 horas, devendose assegurar que a estufa não contenha nenhum outro material em seu
interior;
Remover a cápsula para o dessecador, onde deve permanecer até que sua
temperatura atinja a temperatura ambiente;
Pesar novamente, descontado o peso da cápsula (P.S.).
A.5.2.3 Cálculo
𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒% =

100𝑥(𝑃𝑈 − 𝑃𝑆)
𝑃𝑈

Onde:
PU = Peso úmido da amostra
PS = Peso seco da amostra
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A.5.3 Determinação de Cinzas
A.5.3.1 Açúcar cristal açúcar refinado amorfo e açúcar refinado granulado –
método 28g





Pesar em erlenmeyer de 250ml, 28g ± 0,1g de amostra, adicionar água
deionizada até completar 100,0g ± 0,1g;
Agitar até completa dissolução.
Lavar a célula no mínimo três vezes com a solução açucarada e enchê-la até
cobrir o sistema de medição do eletrodo com a solução;
Anotar a leitura da porcentagem de cinzas no documento de registro
[...]
Nota:

Para

condutivímetro

microprocessado

com

compensação

de

temperatura automática, as leituras estão corrigidas a 20°C;
A calibração deve ser feita com solução padrão de 0,389% Cinzas a 20°C,
célula constante K=1

A.5.4 Determinação da Cor ICUMSA
[...]
A.5.4.2 Açúcar refinado granulado:











Pesar 50,0g ± 0,5g da amostra e transferir para o frasco de filtração;
Acrescentar 50g ± 1g (ou 50ml ± 1ml) de água deionizada;
Agitar até completa dissolução;
Montar o conjunto de filtração, conectando-o ao sistema de vácuo;
Filtrar a solução em pré-filtro e depois em membrana;
Coletar o filtrado e transferir para copo plástico;
Medir o Brix refratométrico corrigido a 20ºC;
Ajustar o espectrofotômetro em transmitância a um comprimento de onda de
420mm, utilizar como branco, água deionizada, previamente filtrada em
membrana de 0,45 m, utilizar célula de 100 mm;
Proceder a leitura de transmitância da solução filtrada.

A.5.4.3 Cálculos
𝐶𝑜𝑟 𝐼𝐶𝑈𝑀𝑆𝐴 =

(− log 𝑇)𝑥1000
𝑏𝑥𝑐
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Onde:
T= Leitura da transmitância da solução
b = Comprimento interna da cubeta
c = Concentração de sacarose na solução açucarada em função do º
Brix a 20º C (g/m/L)
[...]

A.5.7 Determinação de Granulometria
A.5.7.1 Preparo da Amostra







O ensaio granulométrico pode ser realizado na amostra diretamente, caso sua
umidade seja inferior a 0,5%;
Para as amostras com umidade superior a este valor, deve-se realizar uma
secagem prévia da mesma em estufa atmosférica por aproximadamente 3
horas a 105 ± 5ºC;
A análise granulométrica consiste em selecionar uma sequência de peneiras
mais o recipiente coletor de fundo, previamente tarado, montá-los sobre o
equipamento vibratório. Uma seleção de 4 peneiras da série é um número
mínimo e a escolha das abertura das peneiras devem ser tal, que a peneira
do topo ou o recipiente de fundo não retenham mais que 20% da massa
inicial da amostra e que nenhuma das demais peneiras retenham
individualmente mais que 30% da mesma massa;
No caso da peneira do topo reter mais que 20%, acrescentar sobre ela uma
malha imediatamente maior da série. No caso do recipiente de fundo reter
mais que 20% acrescentar sob a peneira de menor abertura uma de malha
imediatamente inferior da série. Se uma peneira intermediária reter mais que
30%, acrescentar sobre ele uma peneira da série de abertura imediatamente
superior.
A.5.7.2 Procedimento analítico
Selecionar as peneiras e o fundo coletor, conforme tabela abaixo,

dependendo do tipo de açúcar e pesar cada peneira e o fundo coletor e anotar;

Tipo de açúcar

Peneiras
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Refinado Granulado 45 e K20

18,20,25,30,35,40,45,60,70 e fundo

[...]






Pesar de 100,0 ± 0,5g da amostra, transferir para a peneira do topo do
conjunto, tampar e ligar o equipamento para agitação por 10 minutos, na
posição 8 do reostato;
Retirar as peneiras e o fundo coletor, pesá-los individualmente e calcular a
massa de açúcar retirada em cada um deles;
A soma das massas retidas em cada peneira e no fundo coletor não deve
diferir em ± 0,6g do peso inicial da amostra, caso contrário o teste deve ser
repetido.
NOTA: Deve-se retirar todo o açúcar impregnado nas peneiras antes de

iniciar a análise; para tal pode-se usar uma escova de nylon. Se não conseguir
remover todo o açúcar, pode-se lavar as peneiras e colocá-las em estufa para
secagem de 60 a 70°C.
A.5.7.3 Cálculo
Determinação da % em massa do material retido em cada peneira:
𝑀𝐼 =

𝑚𝑖
𝑥 100
𝑚0

Onde:
MI = material retido na peneira i, expresso em porcentagem.
mi = massa do material retido na peneira i, em gramas
m0 = massa da amostra em gramas

Determinação do TM (tamanho médio) dos cristais retidos na peneira:
𝑋𝑖 =

𝑎𝑖+ 𝑎𝑚
2

Onde:
Xi = tamanho médio dos cristais retidos na peneira i, em mm
ai = abertura da peneira i, em mm
am = abertura da peneira imediatamente superior, em mm

Determinação da AM (Abertura média):
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𝐴𝑀 =

∑(𝑚𝑖 ∗ 𝑥𝑖)
∑ 𝑚𝑖

Onde:
AM = Abertura média
mi = massa do material retido na peneira i, em porcentagem
xi = tamanho médio dos cristais retidos na peneira i, em porcentagem
Expressar na unidade de mm com duas casas decimais

Determinação do CV (Coeficiente de variação)
𝐶𝑉 =

𝜎
𝑋100
𝐴𝑀

Onde:
CV = Coeficiente de variação
σ: Desvio de Padrão
AM = abertura média
Expressar na unidade de % com duas casas decimais.
Determinação do desvio padrão
∑ 𝒎𝒊 . (𝑨𝑴 − 𝒙𝒊 )
𝝈=√
∑ 𝒎𝒊

𝟐

Expressar com duas casas decimais
A.5.8 Determinação de Sulfito
[...]
A.5.8.6 Procedimento
A.5.8.6.1 Aplicável ao açúcar cristal, açúcar refinado amorfo e açúcar refinado
granulado





Pesar 20,0g ± 0,1g de amostra e transferir para balão volumétrico de 100ml;
Dissolver com água deionizada;
Adicionar 4mL da solução de hidróxido de sódio 0,1mol/L;
Completar o volume com água deionizada e homogeneizar;
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Transferir 10 mL da solução para tubo de ensaio;
Adicionar 2 mL da solução de fucsina descorada e 2mL da solução de
formaldeído 0,2%
Homogeneizar e deixar o tubo em repouso por 30 minutos ± 5 minutos em
temperatura ambiente;
Proceder a medida da absorbância da solução a 560nm em célula de 10mm e
utilizar água deionizada como branco;
[...]
A.5.8.7 Cálculos
A concentração de Sulfito é obtida a partir da equação de regressão
linear e pela fórmula abaixo:
𝑆𝑂2 (

(𝐿 × 𝑎 + 𝑏) × 10
𝑚𝑔
)=
𝑘𝑔
𝑚

Onde:
L = Leitura da amostra em absorbância;
a = Coeficiente linear, obtido na equação de regressão linear
b = Intersecção linear, obtido na equação de regressão linear
m = Massa utilizada da amostra em gramas.
[...]
A.5.8.9 Cálculos
Expressar os resultados em mg/kg de SO2 e com número inteiro. Resultados
abaixo do limite de detecção expressar como < 1 mg/kg.
A.5.9 Determinação de Partícula Magnetizáveis em Açúcar Cristal (método
por gravimetria)
A.5.9.1 Equipamentos e materiais







Balança semi-analítica;
Balança analítica (resolução 0,1mg);
Separador magnético de impurezas ferrosas;
Bandeja coletora;
Cápsula de alumínio;
Papel de seda – preferencialmente azul claro ou amarelo claro

Nota: Deve-se efetuar a troca do papel de seda, quando em uso, pelo menos
semanalmente.
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A.5.9.2 Procedimento









A quantidade de amostra necessária para o ensaio é de no mínimo
1000 gramas e no máximo 3.000 gramas;
Montar o separador magnético, colocar o papel sobre a placa
magnética e prendê-lo com as lâminas metálicas;
Pesar a amostra (M1), escoar vagorosamente sobre o funil do
separador magnético;
Se houver obstrução devido a aglomerados de cristais sobre o funil,
auxiliar a desobstrução com uma espátula;
Levantar o funil, remover a placa metálica = papel e eliminar eventuais
cristais de açúcar aderentes com auxílio da trincha;
Remover as lâminas metálicas, retirar o papel da placa magnética e
transferir as partículas para a cápsula de alumínio previamente tarada
(Mo);
Pesar e anotar (M2)

A.5.9.3 Cálculo
Expressar o resultado em número inteiro:
𝑚𝑔
𝑀2 − 𝑀0
𝑃𝑀 ( ) = (
) × 1000
𝑘𝑔
𝑀1

Onde:
Pm = Partículas magnetizáveis em mg/kg de açúcar
Mo =10,3497g
M1=1,052g
M2 = 10,3512 g
[...]
A.5.10 Determinação de Dextrana
A.5.10.1 Equipamentos e materiais








Espectrofotômetro visível, com suporte para célula de vidro de 10 mm
ou 40 mm;
Balança semi-analítica, resolução 0,01 g;
Balança analítica, resolução 0,1 mg;
Estufa elétrica que atenda as condições do ensaio;
Banho Maria que atenda as condições do ensaio;
Conjunto de filtração para membrana, diâmetro 47 mm;
Vidrarias e utensílios comuns de laboratório.
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A.5.10.2 Reagentes, Soluções e Materiais Consumíveis



Membrana filtrante, diâmetro 47 mm, porosidade 0,45 μm;
Pré-filtro, diâmetro 47 mm;

Dextrana T500


Determinar a umidade da dextrana, pesando em balança analítica,
aproximadamente 2 g e levar à estufa a 105°C ± 5°C durante três
horas. Expressar a umidade em porcentagem (%).

Solução de Dextrana 0,8 mg/mL


Determinar a massa (g) necessária de dextrana, em função da
umidade para se obter o equivalente a 0,16 ± 0,01g de dextrana seca:
(0,16 × 100)
𝐷𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑎 (𝑀)(𝑔) =
(100 − 𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)



Pesar a massa de dextrana (M) ± 1 mg em béquer de 250 mL e
adicionar 1 mL a 2 mL de água deionizada para formar uma pasta.
Para completa hidratação da dextrana, aguardar 10 min ± 2 minutos
com homogeneização não contínua;
Adicionar mais água, aproximadamente 80 mL;
Colocar o béquer em banho-maria em ebulição por 30 ± 2 minutos.
Retirar e resfriar até a temperatura ambiente em água corrente;
Transferir quantitativamente para balão volumétrico de 200 mL com
água deionizada, completar o volume e homogeneizar.
Validade: consumir no mesmo dia de preparo.






Solução de Dextrana 0,08 mg/mL




Pipetar 10,0 da solução de dextrana 0,8 mg/mL e transferir para balão
volumétrico de 100 mL, completar o volume com água deionizada e
homogeneizar.
Validade: consumir no mesmo dia de preparo

Solução de Ácido Tricloroacético (TCA) – 100 g/L





Pesar 20,0 g ± 0,1 g de ácido tricloroacético e transferir para balão
volumétrico de 200 mL;
Adicionar água deionizada, dissolver e completar o volume;
Armazenar esta solução em frasco âmbar.
Validade: três meses se mantida em geladeira

Solução Sacarose/TCA


Pesar 250,0 g ± 0,1 g de sacarose e transferir para balão volumétrico
de 500 mL, dissolver com água deionizada e acrescentar 78,0 ± 0,1 mL
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de solução TCA, homogeneizar e completar o volume com água
deionizada.
Validade: consumir no mesmo dia do preparo

Critério de aceitação para sacarose
Com célula de 40 mm:







Utilizar sacarose com baixo teor de amido, cuja avaliação é feita
através do seguinte ensaio:
Transferir para um copo plástico, 8,0± 0,1 mL da solução
sacarose/TCA, 4,5 ± 0,1 mL de água deionizada e adicionar 12,5 ± 0,1
mL de etanol absoluto, com auxílio de uma bureta, agitando
lentamente;
Aguardar 20 ± 2 minutos e fazer a leitura de absorbância, utilizando um
branco preparado com 8,0 ± 0,1 mL da solução sacarose/TCA em copo
plástico e 17,0 ±0,1 mL de água deionizada;
A leitura não deve exceder a 0,004 de absorbância a 720 nm,
utilizando célula de 40 mm, o que indicará baixo teor de amido na
sacarose.

Com célula de 100 mm:


Utilizar sacarose com baixo teor de amido, cuja avaliação é feita
através do seguinte ensaio:
 Transferir para um copo plástico, 16,0 ± 0,1 mL da solução de
sacarose/TCA, 9,0 ± 0,1 mL de água deionizada e adicionar 25,0 ± 0,1
mL de etanol absoluto, com auxílio de uma bureta, agitando
lentamente;
 Aguardar 20 ± 2 minutos e fazer a leitura de absorbância, em célula de
40 mm, utilizando um branco preparado com 16,0 ± 0,1 mL da solução
sacarose/TCA em copo plástico e 34,0 ± 0,1 mL de água deionizada;
 A leitura não deve exceder a 0,010 de absorbância a 720 nm, utilizando
célula de 100 mm, o que indicará o baixo teor de amido na sacarose.
Enzima α-Amylase


Uso industrial.

Etanol Absoluto


Utilizar etanol com teor alcoólico mínimo de 99,3% m/m (°INPM)
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A.5.10.3 Curva de calibração
A.5.10.3.1 Curva A – aplicável para concentrações de até 100 mg/kg de
dextrana


Separar 10 copos plásticos numerados de 1 a 10 e adicionar os
volumes (mL) conforme indicados na Tabela A1, das soluções de
sacarose/TCA (pipeta graduada), dextrana 0,8 mg/mL e 0,08 mg/mL
(pipetas volumétricas) e água deionizada (pipeta graduada), obtendose respectivamente concentrações de dextrana de 0 mg/kg, 10 mg/kg,
20 mg/kg, 30 mg/kg, 40 mg/kg, 50 mg/kg, 60 mg/kg, 80 mg/kg e 100
mg/kg de dextrana.











A solução contida no copo plástico n° 10 é a prova em branco;
Nos copos plásticos numerados de 1 a 9, acrescentar de forma
contínua 25,0 mL de álcool etílico absoluto através de uma bureta
mantendo o copo sob leve agitação manual. O tempo total de adição
do álcool etílico absoluto em cada copo deve estar entre 30 seg a 60
seg;
Após o término da adição do álcool etílico agitar cada copo
vagarosamente com movimentos circulares e cronometrar 20 min ± 1
min;
Proceder a leitura da absorbância da solução a 720 nm, em célula de
100 mm, zerando o espectrofotômetro com a prova em branco (copo n°
10);
Anotar as leituras;
Construir a curva de calibração a partir das leituras de absorbância x
concentração de dextrana.

