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RESUMO 

Avaliação de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos formadores de flocos em 

açúcar cristal branco 

A cana-de-açúcar, matéria-prima para a produção de açúcar cristal, é uma das 
maiores e mais antigas culturas agrícolas exploradas no mundo. O Brasil se destaca 
como maior produtor de açúcar cristal do mundo, exportando grande parte de sua 
produção, sendo a indústria de refrigerantes um dos  maiores consumidores. No 
entanto, a composição química do açúcar pode conter inúmeros compostos que 
promovem a formação de flocos ácidos (ABF), reduzindo a aceitação do produto ao 
consumidor. Para o açúcar de beterrada o principal composto apontado como 
precursor dos ABF é a saponina, no entanto não há indícios da relação desse 
composto para os flocos de açúcar de cana-de-açúcar. A elucidação da característica 
química dos ABF foi alvo de inúmeros estudos, no entanto, nenhum outro estudo 
científico coordenou diversas especialidades técnicas no intuito de desmistificar a 
ampla composição química dos ABF de açúcar de cana-de-açúcar. Este estudo teve 
como objetivo identificar a composição química utilizando diferentes técnicas 
analíticas, tais como, métodos histoquímicos em microscopia ótica, microscopia de 
varredura acoplada a espectroscopia de energia dispersiva (MEV/EDS) e 
espectrometria de massas (Q-ToF e MALDI-MS). Inicialmente foram analisadas 10 
tipos de açúcar cristal, quanto a sua composição e formação de flocos ácidos, a fim 
de correlacionar esses dois parâmetros e os resultados mostraram que todas as 
amostras de açúcar analisadas apresentaram a formação de flocos, sendo que os 
parâmetros que mais se relacionaram à sua formação foram a Cor ICUMSA, turbidez 
e compostos fenólicos. Posteriormente, utilizou-se resina de adsorção optiporeSD-2 
para avaliar a retiradas de compostos indesejáveis presentes no açúcar que levam a 
formação dos ABF, e foi possível observar a eficiência da resina na retirada de 
compostos que formam os flocos, bem como na retirada de compostos coloridos do 
xarope de açúcar. A avaliação química dos flocos mostrou que eles são formados por 
compostos de diferentes classes químicas, uma vez que pelas análises histoquímicas, 
foi possível observar a presença de tecidos celulares da cana-de-açúcar, tais como, 
xilema, epiderme, estômatos e parênquimas, na constituição dos flocos ácidos. Os 
compostos minerais detectados, em maior proporção, pelas análises em MEV/EDS 
foram silício, alumínio, enxofre e ferro. Através das análises em Q-ToF e MALDI-
MS foi possível identificar compostos como p-hidroxibenzaldeído, vanilina, ácido 
triacontanóico, ácido hexadecanóico, ácido n-octadecanóico e ácido octacosanóico 
na composição dos flocos. Estes compostos são encontrados em tecidos vegetias, 
confirmando que os flocos ácidos são formados por partículas de células vegetais de 
cana-de-açúcar que não são totalmente removidas durante o tratamento do caldo e 
acabam aderidas ao cristal de sacarose. Confirmando que não há relação entre os 
ABF e o composto da saponina. Para as análises microbiológicas não houve a 
detecção de micro-organismos na composição dos flocos analisados. Por fim o pH 
foi o parâmetro que mais ifluenciou na formação dos ABF.  

Palavras-chave: Açúcar cristal; Flocos ácidos; Análise histoquímica; Fenólicos; 
Espectrometria de massas 
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ABSTRACT 

Evaluation of physical, chemical and microbiological parameters for acid beverage floc 

formation in white crystal sugar 

Sugarcane, the raw material for the production of crystal sugar, is one of the 
largest and oldest agricultural crops in the world. Brazil stands out as the largest 
producer of crystal sugar in the world, exporting much of its production to the soft 
drinks. However, the chemical composition of sugar may contain numerous 
compounds that promote the formation of acid beverage flocs (ABF), reducing 
product acceptance. For beet sugar the main compound indicated as precursor of the 
ABF is saponin, however there are no indications of the relation of this compound 
to the sugar cane ABF. The elucidation of the chemical characteristics of the ABF 
has been the subject of numerous studies, however, no other scientific study has 
coordinated several technical specialties in order to demystify the broad chemical 
composition of the cane sugar ABF. Initially 10 types of crystal sugar were analyzed 
for their composition and formation of ABF in order to correlate these two 
parameters and the results showed that all the sugar samples analyzed presented the 
formation of ABF, and the parameters that were most related to its formation were 
the ICUMSA Color, turbidity and phenolic compounds. Subsequently, optipore SD-
2 adsorption resin was used to evaluate the removal of undesirable compounds 
present in the sugar that lead to the formation of ABF, and it was possible to observe 
the efficiency of the resin in the withdrawal of compounds that form the ABF, as 
well as in the removal of colored sugar syrup compounds. he chemical evaluation of 
the ABF showed that they are formed by compounds of different chemical classes, 
since by histochemical analyzes, it was possible to observe the presence of sugarcane 
cell tissues, such as xylem, epidermis, stomata and parenchyma, In the constitution of 
the ABF. The mineral compounds detected, to a greater extent, by the SEM / EDS 
analysis were silicon, aluminum, sulfur and iron. Through the analyzes in Q-ToF and 
MALDI-MS it was possible to identify compounds such as p-hydroxybenzaldehyde, 
vanillin, triacontanic acid, hexadecanoic acid, n-octadecanoic acid and octacosanoic 
acid in the composition of ABF. These compounds are found in vegetative tissues, 
confirming that the ABF are formed by particles of sugarcane plant cells that are not 
totally removed during the treatment of the broth and end up adhered to the sucrose 
crystal. Confirming that there is no relationship between the ABF and the saponin 
compound. For the microbiological analyzes, there was no detection of 
microorganisms in the analyzed ABF composition. Finally, pH was the parameter 
that most influenced the formation of ABF. 

Keywords: Crystal sugar; Acid beverage floc; Histochemical analysis; Phenolic 
compounds; Mass spectrometry 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo com uma produção estimada 

para a safra 2017/18 de 647,63 milhões de toneladas sendo que a produção de açúcar deverá 

atingir 38,7 milhões de toneladas. No acumulado de janeiro a dezembro de 2016, as exportações 

brasileiras de açúcar alcançaram 20,01 milhões de toneladas, um aumento de 28,59% do 

montante exportado no mesmo período do ano anterior (CONAB, 2017).   

De acordo com Ashurst (1998), 70% do açúcar produzido no mundo é usado em 

alimentos e bebidas, essas que são adoçadas com cerca de 7 a 12% (m/v) com açúcar cristal. No 

entanto, a formação de precipitados em bebidas carbonatadas, chamados de flocos ácidos (ABF), 

causa preocupação à indústria açucareira, pelo desconhecimento de sua composição química e 

causa de sua formação (MURTAGH e TEBBLE, 1997). Os ABF apresentam-se na forma 

semelhante à uma neblina turva nas bebidas e embora sua aparência se assemelhe a fungos, se 

caracterizam por se desfazerem facilmente perante agitação (MOREL DU BOIL, 1997). Embora, 

não haja relatos que ABF sejam prejudiciais à saúde, seu aparecimento desqualifica o produto 

pela aparência turva, cheia de precipitados indesejáveis.  

Eis e colaboradores, em 1952, elucidaram a característica química do ABF produzidos 

em amostras de açúcar de beterraba, como sendo saponinas, não obtendo correspondência para 

amostras de açúcar provindos de cana-de-açúcar. Embora não houvesse consenso entre os 

pesquisadores, o ABF em cana-de-açúcar é considerado um complexo de sílica, polissacarídeos, 

proteínas, ceras e outros compostos orgânicos, sendo que o mecanismo de formação de ABF 

ainda não está plenamente elucidado (FOONG et al., 2004; EDYE, 2004). Segundo Clarke et al. 

(1978), a formação dos ABF, tem início com a formação de um floco intermediário, através da 

interação de proteínas com polissacarídeos. Na sequência há interação com amido, dextranas, 

silicatos, substâncias coloidais solúveis e outros polissacarídeos, levando ao aumento do diâmetro 

dos flocos.  

De qualquer forma, esforços para identificar a natureza química dos ABF de cana-de-

açúcar têm levado à análise e identificação de várias impurezas no açúcar como amido, dextrana, 

ceras, minerais e proteínas (ROBERTS e CARPENTER, 1974; STANSBURY e HOFFPAUIR, 

1959), no entanto, há poucas pesquisas atuais que ofereça ao setor informações que os permitam 

a busca por solucionar esse problema ainda presente na indústria que acarreta perdas econômicas.  

A fim de evitar esse problema e perdas de fabricação pela formação dos flocos ácidos as 

indústrias de refrigerantes utilizam resinas de diferentes tipos para purificação do xarope de 

açúcar, onde retiram compostos que dão cor, odor e sabor desagradável ao açúcar, tornando-o 
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mais puro e livre de compostos percursores de flocos ácidos que possam vir a depreciar a 

produção de bebidas como refrigerantes. No entanto, tal processo exige um investimento 

econômico alto dessas empresas que cobram cada vez mais da usinas um açúcar de melhor 

qualidade e livre dessas impurezas que possam levar a formação dos flocos ácidos. Nesse cenário 

se torna de extrema importância desvendar o agente responsável por esse problema a fim de 

evitá-lo durante a fabricação do açúcar cristal usado entre outras coisas, para adoçar bebidas 

carbonatadas ácidas.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Cana-de-açúcar e sua posição no mercado 

A cana-de-açúcar é uma das gramíneas mais cultivadas nas regiões tropicais e 

subtropicais devido à grande contribuição socioeconômica que sua exploração representa, em 

razão de seu grande teor de sacarose (STUPIELLO, 1987). É capaz de produzir uma infinidade 

de produtos como: açúcar, álcool potável e/ou combustível, cachaça, servir para alimentação 

animal (variedades forrageiras), produção de garapa ou caldo de cana-de-açúcar após a moagem 

(BRAZ, 2003).  

No Brasil, a cultura da cana-de-açúcar começou a ser realmente explorada em meados 

do século XV por Martins Afonso de Souza na capitania de São Vicente, mas foi a partir do 

século XVI que a cultura proporcionou grandes ganhos econômicos e sociais ao país, 

principalmente na produção de açúcar (JOSINO et al., 2005). 

Segundo a USDA (Departamento de agricultura dos EUA, 2017) os principais países 

produtores de açúcar atualmente são Brasil, Índia, União Europeia, Tailândia e China. A 

produção do Brasil equivale a 22% de toda produção mundial, ou seja, 39,6 milhões de toneladas; 

a produção da Índia, segunda maior do mundo (14%), é de 25,8 milhões de toneladas. Em 

terceiro lugar, a produção de açúcar da União Européia, representando 10% de toda produção 

mundial, (18,6 milhões de toneladas); seguido ainda da Tailândia com uma produção de 11,2 

milhões de toneladas e da China com produção de 10,5 milhões de toneladas de açúcar, 

representando 6,2 % e 5,8% da produção mundial, respectivamente.  

No Brasil a produção de cana-de-açúcar se divide por região: sudeste que representa 

62%, centro-oeste 20%, nordeste 9,9% sul 6,8% e norte 0,6% da produção total do país 

resultando em uma produção de 38,69 milhões de toneladas de açúcar, segundo dados da 

Companhia Nacional de Abastecimento na safra de 2016/2017 (CONAB, 2017). A indústria 

sucroalcooleira é importante não somente para o agronegócio brasileiro como também pela 

relevância do açúcar para o consumo humano (RODRIGUES e MORAES, 2007). Para 

Fernandes et al. (2004), o açúcar proveniente da cana-de-açúcar está entre os produtos mais 

consumidos pela população e a indústria açucareira cresce continuamente, não só em porte, mas 

também em qualidade.  

Sendo que dentre os países que se destacam como maiores consumidores de açúcar 

estão, a Índia, com um consumo de 26 milhões de toneladas, União Europeia 18,6 milhões de 
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toneladas, China 15,8 milhões de toneladas, Estados Unidos 11,2 milhões de toneladas e o Brasil 

com um consumo de 10,9 milhões de toneladas de acordo com os dados da USDA (2017).  

2.2. Culturas da cana-de-açúcar 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) possui diferentes origens, sendo algumas espécies da 

Oceania e outras asiáticas, e pelo seu enorme valor econômico e sua notável difusão geográfica, 

esta planta constitui no suporte da maior indústria agrícola do mundo (VILA, 2006). É uma 

planta perene da família Poaceae e gênero Saccharum; sendo sua propagação feita por meio dos 

colmos com 2−3 gemas. O colmo é cilíndrico, ereto, fibroso e rico em sacarose, dependendo da 

variedade (GODOY e TOLEDO, 1972). 

De acordo com Andrade (2001) existem cerca de trinta espécies conhecidas e 

catalogadas sendo que das espécies reconhecidas pelos botânicos, a mais plantada no Brasil é a S. 

officinarum, por apresentar baixo conteúdo de fibras e alto teor de sacarose (CHEN, 1993). O 

nome atual da espécie está relacionado ao fato de que todas as variedades de cana-de-açúcar 

atualmente cultivadas no mundo, são para produção de açúcar, álcool, aguardente ou forragem. 

Essas variedades são híbridas e resultantes de cruzamentos entre diferentes espécies de plantas 

(ANDRADE, 2001).  

A cana-de-açúcar compõe-se essencialmente por três partes, as raízes por onde absorve 

toda riqueza orgânica e mineral do solo; as folhas que realizam processos como respiração, 

transpiração e fotossíntese e pelo colmo que é a haste principal da planta, e tecnologicamente 

representa a parte de maior interesse, por ser a parte onde se acumula todo o açúcar produzido 

pelas folhas, contendo aproximadamente 90% de caldo (CASTRO e ANDRADE, 2007). 

A cana-de-açúcar é uma planta que exige condições climáticas bem definidas para o seu 

cultivo. A cultura desenvolve-se bem onde o clima é caracterizado por uma estação chuvosa de 

intensa radiação solar seguida de período seco com menor intensidade luminosa. A temperatura 

ideal para a germinação é de 32 ºC e para o crescimento entre 20-28 ºC. Na fase de maturação a 

temperatura ótima varia de 12-20 ºC, e influência nos teores de sacarose da cana-de-açúcar 

(CASAGRANDE, 1991). 

2.3. Caldo de cana-de-açúcar e sua composição 

Todos os compostos presentes no caldo de cana-de-açúcar oriundos da planta podem 

fazer parte da composição do açúcar produzido, influenciando em sua qualidade.  O caldo de 

cana-de-açúcar é considerado um líquido viscoso, de aparência opaca e cor amarelo esverdeado, 

de composição química bastante complexa e variável (PAYNE, 1989).  
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Segundo Lima et al. (2001) o caldo de cana-de-açúcar é constituído de: 78% a 86% de 

água; 10% a 20% de sacarose;  0,1% a 2,0% de açúcares redutores; 0,3% a 0,5% de compostos 

inorgânicos (potássio, fósforo, cálcio, sódio, magnésio, enxofre, ferro, alumínio, cloro, silício); 

0,5% a 1,0% de compostos nitrogenados (proteínas, amidas, aminoácidos, ceras, pectinas) e pH 

entre 5,2 a 6,8.  

Sendo que do ponto de vista da clarificação, os constituintes mais impactantes são 

aqueles responsáveis pela opacidade e cor do caldo, como as proteínas, colóides (polissacarídeos), 

sais, pigmentos naturais (clorofila), pectina e compostos resultantes de reações químicas no caldo 

(JENKINS, 1966). 

2.3.1. Açúcares 

A sacarose é um dissacarídeo conhecido desde o ano 200 a.C. (ROSSITER e 

SWINGLE, 1992), podendo ser considerado como um dos carboidratos cristalinos mais 

abundante na natureza (KHAN, 1984). É produzido em larga escala por diversos países 

principalmente o Brasil. Em meio ácido a sacarose sofre hidrólise produzindo uma mistura 

equimolar de D-glicose (aldose) e D-frutose (cetose), conhecida como açúcar invertido 

(SNYDER, 1995).  

Este carboidrato (sacarose) é o componente de maior interesse no processamento da 

cana-de-açúcar, o qual se deseja obter na forma cristalizada e é susceptível a reações importantes. 

Dentre as quais, podem ser citadas, as reações de decomposição em meio ácido e básico, por 

efeito da temperatura, enzimas e micro-organismos (MANTELATTO, 2005). 

Já a glicose e a frutose são os principais monossacarídeos encontrados no caldo de cana-

de-açúcar. A fórmula molecular de ambos é C6H12O6, no entanto difere em sua conformação 

estrutural, enquanto a glicose possui um anel contendo seis átomos de carbono, piranose, a 

frutose possui anel contendo apenas cinco átomos de carbono, furanose (OETTERER et al., 

2006). A frutose contém o grupamento carbonila no final da cadeia, quando hidrolisada, 

fornecerá cetona, e será denominada cetohexose. A glicose, por sua vez, quando hidrolisada, dará 

origem a aldeído, sendo chamada de aldohexose (NELSON, 2000).  

2.3.2. Não-açúcares orgânicos 

Todos os componentes presentes no caldo de cana-de-açúcar, excluindo os açúcares 

(sacarose, glicose e frutose), são considerados não-açúcares, os quais se apresentam como 

elementos indesejáveis durante a produção de açúcar e principalmente quando este açúcar é 
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destinado ao refino (SPENCER e MEADE, 1967). Os principais não-açúcares orgânicos são 

compostos nitrogenados (proteínas, amidas, aminoácidos), gorduras e ceras, pectinas, ácidos, 

compostos fenólicos e pigmentos (clorofila, antocianina, e sacaretina) (DELGADO, 1975).  

O nitrogênio é encontrado no caldo de cana-de-açúcar, principalmente na forma de 

aminoácidos (30,5% do total de N) e amidas (24,1% do total de N), existindo menores 

quantidades de proteínas e outros compostos, como nitratos (17,8% do total de N). Dentre as 

proteínas destacam-se a albumina, nucleínas, amônia. O comportamento destes componentes na 

clarificação é evidenciado por uma eliminação quase que total das proteínas e, praticamente 

nenhuma eliminação dos aminoácidos livres e das amidas (PRATI e CAMARGO, 2008). Os 

aminoácidos, presentes durante o processamento do caldo, são aqueles originados da própria 

cana-de-açúcar, que não são removidos durante a clarificação e combinam-se com os açúcares 

redutores para formar compostos coloridos (reação de Maillard), chamados melanoidinas 

(DOHERTY e RACKEMANN, 2008), como pode ser evidenciado pelo Esquema de Hodge, 

descrito em 1953 (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema de Hodge, (1953) que descreve os processos que ocorrem durante a reação 
de Maillard (Oetterer, 2006).  
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A cana-de-açúcar contém substâncias pigmentosas como clorofilas (pigmentos 

fotossintéticos verdes), caroteno (amarelo), xantofilas (amarelo) e os flavonoides (flavonas, 

flavonóis, chalconas, catequinas e antocianinas) que proporcionam cor ao caldo (MERSAD et al., 

2003). O caldo resultante da cana apresenta coloração escura, considerando a clorofila ser 

insolúvel em água, a antocianina ser precipitada com excesso de cal no processo da carbonatação, 

além da sacaretina estar presente na fibra da cana e nas cascas das canas escuras, e ser muito 

solúvel em meio alcalino (caldo caleado) ou meio ácido (caldo sulfitado) (ARAÚJO, 2007). Para 

Clarke e Legendre (1999) a cor do caldo de cana-de-açúcar e consequentemente do açúcar tem 

sua origem em vários compostos, como: pigmentos, flavonoides e compostos fenólicos sendo 

que aqueles que reagem com os açúcares redutores, são os que mais afetam a cor do caldo.  

Compostos fenólicos e flavonoides são metabólitos secundários e constituem um dos 

mais amplos grupos de fitoquímicos. Esses compostos têm consideráveis funções fisiológicas e 

morfológicas nas plantas (SCALBERT, 1993). Quimicamente, os compostos fenólicos podem ser 

definidos como substâncias que possuem um anel aromático contendo um ou mais grupos 

hidroxilas, incluindo seus derivados. No entanto, há uma grande variedade de compostos 

fenólicos, incluindo os fenóis simples, derivados do ácido benzóico, ligininas e flavonoides, entre 

outros (NACZK e SHAHIDI, 2004). Segundo Bourzutschky (2005) o grupo dos flavonoides é o 

mais crítico para o processamento do açúcar, e o responsável por até 30% da cor do açúcar bruto 

em valores de pH igual a 7,0, uma vez que, esses compostos podem alterar sua coloração de 

acordo com o pH do meio. Vale destacar, como exemplo, as antocianinas, que apresentam 

coloração vermelha em meio ácido ou azul em meio alcalino. Os flavonoides glicosilados, como 

as antocianinas, são um grupo a ser estudado, sendo solúveis em água passando através do 

processo e podendo ser encontrados no açúcar.  

Outro grupo de compostos presentes no caldo de cana-de-açúcar que interferem na 

produção de um açúcar de qualidade, são os polissacarídeos, que apresentam alta massa 

molecular e têm efeito direto na qualidade do açúcar. Eles aumentam a viscosidade das soluções 

de açúcar, reduzem a taxa de filtração, retardam o crescimento do cristal e causam a distorção do 

cristal de açúcar. Os principais polissacarídeos presentes no processamento da cana-de-açúcar 

compreendem amido, dextranas, polissacarídeos nativos da cana – ISP (Indigenous Sugarcane 

Polysaccharides, polímero de arabinose, galactose e ácido glucurônico) e sarkaran (polímero de 

glicose) (ROBERTS et al., 1976). 

O amido é composto por uma mistura de dois polímeros, um polissacarídeo 

essencialmente linear denominado amilose e um polissacarídeo altamente ramificado denominado 

amilopectina (FENNEMA, 1996). Embora, o amido seja pouco solúvel em água fria, é solúvel 
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em água quente, desta maneira, grande parte é removida com o aquecimento. No entanto, a 

quantidade que permanece no xarope, pode ser suficiente para retardar a cristalização nos 

cozedores e as taxas de filtração nas refinarias (CHEN e CHOU, 1993).  

A dextrana é um produto da degradação microbiológica da cana-de-açúcar, provocada 

por determinado micro-organismo contaminante, o Leuconostoc mesenteroides. Este polissacarídeo 

forma uma massa gelatinosa que pode bloquear as peneiras, juntamente com o bagacilho, assim 

como, retardar a cristalização da sacarose e tornar os méis mais viscosos (DELGADO e CESAR, 

1977). Refrigerantes vêm apresentando problemas de formação, dos chamados, flocos ácidos 

após alguns dias do envase. Algumas engarrafadoras para evitar esse tipo de problema mantêm 

um controle sobre a qualidade do açúcar baseados em testes de presença de polissacarídeos 

(MACHADO e MORETTI, 1997). 

2.3.3. Não-açúcares inorgânicos 

Os constituintes inorgânicos da cana-de-açúcar ocorrem na forma de íons, sais, 

integrantes de complexos moleculares orgânicos ou como compostos insolúveis. Os principais 

cátions são o potássio, cálcio, ferro, alumínio, sódio magnésio, manganês, cobre, zinco e boro. 

Entre os aníons destacam-se os fosfatos, cloretos, sulfatos, nitratos, silicatos e oxalatos (CHEN e 

CHOU, 1993).  

Dentre os compostos inorgânicos os íons de potássio, cloreto, sódio e baixas 

concentrações de sulfato são pouco afetados pela clarificação, tendendo a permanecer no açúcar 

produzido (PRATI e CAMARGO, 2008). 

Estes não-açúcares inorgânicos, de natureza insolúvel ou que se tornam insolúveis 

durante a operação de concentração e cristalização contaminando o açúcar elaborado, exercem 

grande influência no processo de purificação do caldo. No tratamento químico, participam de 

reações removendo ou formando compostos coloridos e nas etapas posteriores exercem 

influência na solubilidade da sacarose, na velocidade de crescimento dos cristais e na 

esgotabilidade dos méis (VAN DER POEL et al., 1998). 

Os resíduos minerais remanescentes ou teor de cinzas, como também são conhecidos, 

são substâncias presentes na composição do açúcar proveniente do caldo de cana (CTC, 2001). O 

açúcar apresentando teores de cinzas acima do limite máximo permitido pela legislação que é de 

0,1 % (m/m) para açúcar cristal branco pode apresentar alterações das características sensoriais 

do produto, conferindo-lhe uma coloração mais escura e aspecto arenoso (INMETRO, 1999). 
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2.4. Processo de produção do açúcar cristal branco 

A cana-de-açúcar pode ser colhida verde, sem queimar ou ainda queimada, 

manualmente ou mecanizada, inteira ou picada. Passa pelo processo de pesagem e é conduzida 

para lavagem, para retirada da terra proveniente da lavoura (COPERSUCAR, 2001). 

Posteriormente a cana-de-açúcar passa por um preparo onde ela é desintegrada para facilitar a 

extração do caldo contido nas células do parênquima. Atualmente, na indústria sucroalcooleira, os 

equipamentos mais utilizados neste preparo são as facas rotativas, seguidas dos desfibradores 

(CAMARGO, 1990).  

A extração do caldo de cana consiste no processo físico de separação da fibra (bagaço) 

do caldo propriamente dito, sendo executado fundamentalmente pela escolha de um dos 

processos vigentes como a moagem ou difusão. Para se obter uma melhor extração (moagem) ou 

descolamento (difusão) do caldo, é indispensável um bom preparo da cana e um método que 

facilite sua expulsão das fibras (NAZATO, 2011). 

O caldo de cana-de-açúcar extraído (caldo misto) contém impurezas grosseiras, tais 

como: bagaço, pedaços de cana-de-açúcar, areia e terra, que são removidos por peneiras 

(diâmetro do poro de 4,0 mm a 10,0 mm). A remoção destas impurezas faz-se necessária antes 

que se passe a fase de clarificação, pois as mesmas promovem frequentes entupimentos de 

bombas, propiciando incrustações em tubulações dos corpos aquecedores e evaporadores 

(DELGADO e CESAR, 1977). O caldo então segue para etapa de clarificação, onde o objetivo 

principal da clarificação é eliminar a quantidade máxima de impurezas presentes no caldo de 

cana-de-açúcar, visando obter um caldo claro, límpido e brilhante mediante a coagulação máxima 

de coloides e a formação de precipitados que adsorvam e arrastem as impurezas coloidais 

(SOUZA, 1988). 

A clarificação do caldo de cana-de-açúcar ocorre através da coagulação, floculação e 

precipitação dos coloides e substâncias corantes, eliminadas por decantação e filtração, ou seja, 

forma-se um precipitado insolúvel que absorve e arrasta as impurezas do caldo. A floculação 

pode ser obtida por uma mudança de pH do meio, utilizando-se reagentes químicos e pelo 

aquecimento (LEITÃO, 1973). A clarificação do caldo envolve basicamente as etapas de 

sulfitação (contato contracorrente do caldo e SO2), caleagem (o caldo recebe leite de cal) e/ou 

adição de compostos poliméricos de cadeia longa, sendo o caldo aquecido e ocorrendo 

decantação e, consequente, formação do caldo clarificado que segue para a etapa de concentração 

(TFOUNI et al., 2007).  
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As etapas seguintes de evaporação, cristalização e centrifugação serão descritas segundo 

Santos (2007). O caldo clarificado é concentrado através do processo da evaporação e 

posteriormente ocorre o cozimento que se inicia pouco antes do aparecimento de cristais no 

xarope. A cristalização se dá em cozedores a vácuo onde o caldo de cana continua a ser 

evaporado até saturar-se de sacarose. Neste momento são adicionadas “sementes” a fim de que 

sirvam de núcleos para formação dos cristais de sacarose. O crescimento dos cristais continua até 

que encham completamente o cozedor. Os cristais originais crescem e são formados novos 

cristais também, de maneira que quando o tacho está totalmente cheio, todos os cristais têm o 

tamanho desejado e formam uma massa densa conhecida como “massa cozida”. Neste ponto o 

conteúdo é despejado em um misturador ou cristalizador. A massa cozida proveniente do 

cristalizador ou misturador chega às centrifugas. O revestimento perfurado da parede da 

centrifuga, retém os cristais de açúcar que podem ser lavados com água pura, caso seja necessário. 

Depois de centrifugado, o açúcar deve ser secado através da redução da umidade e pelo 

resfriamento simultâneo em níveis que permitam armazenagem por períodos relativamente 

longos, sem que ocorram alterações significativas de suas características.  

Do secador, o açúcar é recolhido a uma moega com fundo afunilado que o despeja 

diretamente no saco localizado sobre uma balança, realizando, portanto, a operação de ensaque e 

pesagem. O açúcar pode ser armazenado também a granel, no formato de pirâmide. Essa forma 

de armazenamento é a preferida para o açúcar do tipo VHP (REBELATO, 2011). 

2.5. Tipos de açúcar  

Conforme Vian (2003), as usinas adotaram diferentes estratégias: diversificaram os tipos 

de açúcar produzido, passando a produzir açúcar líquido, mistura de açúcar com adoçantes 

artificiais; difundiram a comercialização e aproveitamento dos subprodutos (levedura, torta de 

filtro, melaço, bagaço de cana para cogeração de energia elétrica), além de programarem novas 

formas de organização e administração da produção. Além disso, muitas usinas procuraram 

melhorar seu balanço energético para gerar maiores excedentes de eletricidade. 

A indústria de refrigerantes é a uma das maiores consumidoras de açúcar. Sendo que 

uma das operações mais importantes na fabricação dos refrigerantes é o processo da fabricação 

do xarope simples, o qual pode ser definido como a solução de açúcar em água potável, que 

segundo a legislação, deve ter uma concentração mínima de 62 gramas de açúcar por 100 gramas 

de solução (MANUAL DE MÉTODOS FÍSICO – QUÍMICOS, 1997).  

São vários os tipos de açúcares produzidos no Brasil. Segundo Vieira et al. (2007), os 

principais tipos são: 
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• Demerara: um tipo de açúcar em cujo processo de fabricação não se utilizou a 

sulfitação no caldo e cuja massa cozida não sofreu lavagem na centrífuga, conservando intacta a 

película de mel que envolve seus cristais. 

• Very high polarization (VHP): apresenta cristais amarelados e é utilizado como 

matéria-prima para outros processos. No processo de fabricação o tratamento do caldo é mínimo 

ou nenhum, e a massa cozida passa por lavagem reduzida na centrífuga. É o tipo de açúcar mais 

exportado pelo Brasil. 

• Cristal: é fabricado com base em um caldo sulfitado por meio de um processo em 

que os cristais são lavados na centrifugação e secos em secadores. 

• Açúcar refinado granulado: é puro, sem corantes, sem umidade ou 

empedramento, com cristais bem definidos e grãos uniformes, o açúcar refinado granulado é 

muito utilizado na indústria farmacêutica, em confeitos, xaropes de excepcional transparência e 

mistura seca, em que são importantes o aspecto visual, o escoamento rápido e a solubilidade. 

• Açúcar refinado amorfo: com baixa cor, dissolução rápida, grãos finos e brancura 

excelente, o refinado amorfo é utilizado no consumo doméstico, em misturas sólidas de 

dissolução instantânea, bolos e confeitos, caldas transparentes e incolores. 

• Açúcar de confeiteiro: aquele obtido através do processo de peneiramento ou 

extração do pó do açúcar cristal ou refinado amorfo. 

• Açúcar invertido: com um terço de glicose, um terço de frutose e um terço de 

sacarose, solução aquosa com alto grau de resistência à contaminação microbiológica, que age 

contra a cristalização e a umidade. É utilizado em caldas, sorvetes, balas e caramelos, licores, 

geleias, biscoitos e bebidas carbonatadas. 

• Açúcar líquido: é transparente e límpido, uma solução aquosa usada quando é 

fundamental a ausência de cor, caso de bebidas claras, balas, doces e produtos farmacêuticos. 

A Portaria nº 152 de 6 de dezembro de 2013 estabelece a classificação do açúcar em 

função dos seus requisitos de identidade e qualidade, podendo ser dividido em dois grupos: 

Grupo I (açúcar destinado à alimentação humana através de venda direta ao consumidor final) e 

Grupo II (açúcar destinado a indústrias alimentícias e outras finalidades). Nas Tabelas 1 e 2 

baseadas na Portaria nº 152 de 6 de dezembro de 2013 e na Resolução nº 12 de 24 de julho de 

1978, estão relacionados os diferentes tipos de açúcares e alguns de seus itens de especificação. 

Além das classes, estes grupos ainda poderão estar divididos de acordo com o tipo de açúcar, que 

é classificado com base no processo que foi realizado para a sua obtenção. Sendo então 

classificados como, branco aquele obtido por fabricação direta nas usinas através do processo de 

extração e clarificação do caldo da cana-de-açúcar por tratamentos físico-químicos com 
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branqueamento, seguidos de evaporação, cristalização, centrifugação e secagem do produto final; 

bruto: aquele obtido por fabricação direta nas usinas através do processo de extração e 

clarificação do caldo da cana-de-açúcar por tratamentos físico-químicos sem branqueamento, 

seguidos de evaporação, cristalização, centrifugação e secagem do produto final; e líquido, cujo 

qual é obtido através do processo de dissolução do açúcar cristal ou refinado e purificação da 

calda, podendo sofrer inversão da calda (BRASIL, 2013). 

 

Tabela 1. Parâmetros de qualidade do açúcar pertencentes ao Grupo I, segundo Legislação do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

 Parâmetros 

Classes Tipos 
Polarização 

(°Z min.) 

Umidade 

(% máx.) 

Cor 

ICUMSA 

(UI máx.) 

Cinzas 

Condutimétricas 

(% m/m máx.) 

Pontos 

pretos 

(n°/100g 

máx.) 

Partículas 

Magnetizáveis 

(mg/Kg máx.) 

Branco 

Cristal 99,5 0,10 300 0,10 20 15 

Refinado amorfo 99,00 0,30 100 0,20 5 5 

Refinado granulado 99,8 0,05 45 0,04 5 5 

Confeiteiro 99,00 0,30 150 0,20 5 5 

Bruto 

Demerara 96,00 1,20 5000 0,50 N/A N/A 
VHP 99,00 0,25 2500 0,25 N/A N/A 

V-VHP 99,49 0,15 1000 0,15 N/A N/A 
N/A: Não se aplica 
°Z – Graus zucker (teor aparente de sacarose determinada por técnicas polarimétricas) 
UI – Unidades ICUMSA  
Min: valor mínimo exigido 
Máx: valor máximo exigido  
Fonte: Portaria n° 152, de 6 de dezembro de 2013, Regulamento técnico de açúcar.  
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Tabela 2. Parâmetros de qualidade do açúcar pertencentes ao Grupo II, segundo Legislação do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

 Parâmetros 

Classe Tipos 
Polarização 

(°Z) 

Umidade 

(% máx.) 

Cor 

ICUMSA 

(UI máx.) 

Cinzas 

Condutimétricas 

(% m/m máx.) 

Pontos 

pretos 

(n°/100g 

máx.) 

Partículas 

Magnetizáveis 

(mg/Kg máx.) 

Açúcares 

Redutores 

(% m/m 

máx.) 

Branco 

 

Cristal 99,5 0,10 400 0,10 20 15 N/A 

Refinado 

granulado 
99,8 0,05 45 0,05 5 5 N/A 

Bruto 

Demerara 96,00 1,20 5000 0,50 N/A N/A N/A 

VHP 99,00 0,25 2500 0,25 N/A N/A N/A 

V-VHP 99,49 0,15 1000 0,15 N/A N/A N/A 

Líquido 

Líquido N/A N/A 120 0,30 N/A N/A 0,30 

Invertido N/A N/A 120 0,30 N/A N/A 60 a 90 

N/A: Não se aplica 
°Z – Graus zucker (teor aparente de sacarose determinada por técnicas polarimétricas) 
UI – Unidades ICUMSA 
Máx: valor máximo exigido  
Fonte: Portaria n° 152, de 6 de dezembro de 2013, Regulamento técnico de açúcar.  

 

2.6. O problema da formação de flocos ácidos em refrigerantes  

Segundo dados da ABIR (2017) o Brasil é o terceiro maior exportador de refrigerantes 

no mundo atrás apenas dos Estados Unidos e México. Com estimativa de produção de 13,5 

bilhões de litros no ano de 2017. Sendo que o consumo per capita de refrigerante em 2015 no 

Brasil foi de 75,1 Litros/habitantes/ano (ABIR, 2017).  A Coca-Cola e a Pepsi detêm 3/4 do 

mercado mundial (ROSA, 2006). 

A indústria de refrigerantes é a uma das maiores consumidoras de açúcar, sendo que 

uma das operações mais importantes na fabricação dos refrigerantes é o processo da fabricação 

do xarope simples, o qual consiste em uma solução de açúcar em água potável, em uma 

concentração de 60 °Brix (m/m) (MANUAL DE MÉTODOS FÍSICO-QUÍMICO, 1997). 

Refrigerantes e licores formulados com base em xaropes de sacarose, principalmente do sabor 

limão, vêm apresentando problemas de formação de flocos ácidos (ABF), passados alguns dias 

do envase. Fazendo com que algumas engarrafadoras para evitar esse tipo de problema, 

mantenham um controle sobre a qualidade do açúcar baseado em teste de presença de 

polissacarídeos (MACHADO e MORETTI, 1997). A formação dos flocos ácidos em bebidas 

preparadas com açúcar de cana-de-açúcar é um problema para indústria, pois as condições exatas 
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que levam a seu surgimento ainda não são completamente compreendidas de acordo com Foong 

(2003). 

Um dos estudos pioneiros sobre ABF em bebidas carbonatadas ácidas preparadas a 

partir de açúcar de cana-de-açúcar foi de Stansbury e Hoffpauir (1959). Eles postularam que a 

formação de flocos ocorre em grande parte devido à agregação de materiais coloidais incluindo 

amido, sílica, proteínas e lípidos sendo que o pH baixo das bebidas foi atribuído como a força 

motriz primária para a coagulação do floco.  

Clarke et al. (1999), em seu trabalho sobre o flocos ácidos, porpôs que os ABF têm 

início com a formação de um “floco intermediário”, através da interação de proteínas com 

polissacarídeos (ISP – Indigenous Sugarcane Polysaccharide). Na sequência, há interação com amido, 

dextrana, silicato, substâncias coloidais solúveis e outros polissacarídeos. O ácido glucurônico 

proveniente do ISP e os resíduos de amina primários são de carga oposta ao pH de bebidas e 

através da atração de carga, se combinam para formar um precipitado como a base para formação 

de uma rede de flocos. No entanto, outros compostos constituintes do açúcar podem influenciar 

na formação desses precipitados. 

No açúcar de beterraba o causador da formação de flocos em bebidas ácidas é a 

presença de saponina. Para cana-de-açúcar, esforços para a identificação de compostos 

relacionados à formação dos flocos levaram a análise de várias impurezas do açúcar como amido, 

cera, proteínas, dióxido de silício e cinzas. Foi verificado que os aminoácidos presentes nos flocos 

de bebidas carbonatadas ácidas estão diretamente ligados com o potencial no açúcar em flocular. 

Eles concluíram que amilase juntamente com outros componentes, em especial proteínas, eram 

potenciais responsáveis pela formação de flocos (LIUZZO et al., 1982). 

De acordo com Foong (2003), a formação de ABF é de grande preocupação para os 

fabricantes de bebidas. Mesmo que os flocos sejam inofensivos para os consumidores, é 

indesejável por razões organolépticas. No final da década de 1970, 25% do açúcar produzido nos 

EUA era usado pelos fabricantes de refrigerantes e, consequentemente, o ABF era uma questão 

importante na indústria de bebidas americana. Durante esse tempo, muitas pesquisas foram 

desenvolvidas sobre a natureza e a causa do ABF em refrigerantes fabricados a partir de açúcar 

de cana. No entanto, mais recentemente poucos estudos vêm sendo desenvolvidos sobre o 

assunto.  

O Brasil exportou em junho 3,089 milhões de toneladas de açúcar bruto e refinado, 

26,6% mais que as 2,440 milhões de toneladas embarcadas em maio e 15% acima das 2,686 

milhões de toneladas registradas em igual mês de 2016, de acordo com o Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC, 2017). A receita obtida com a exportação total de açúcar 
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em junho foi de US$ 1,273 bilhão, 22,9% maior que a registrada em maio (US$ 1,036 bilhão), e 

39,9% superior à de junho de 2016, de US$ 909,9 milhões. 

Grande parte da produção e exportação brasileira é destinada à indústria de refrigerantes 

no Brasil e no mundo. No entanto, existem barreiras que dificultam a utilização do açúcar 

brasileiro por esse setor industrial, uma vez que, este, provoca a formação de flocos ácidos em 

bebidas carbonatadas ácidas. Desta forma, este trabalho buscou desvendar a composição e a 

origem dos flocos ácidos a fim de oferecer ao setor, informações que os permitam a busca da 

solução desse problema ainda presente na indústria que acarreta perdas econômicas. Sendo que 

um recurso utilizado pelas indústrias de refrigerantes para retirar impurezas do açúcar, a fim de 

evitar a formação dos flocos ácidos, é o uso de resinas.  

2.7. O uso de resinas de adsorção na indústria de açúcar  

Na indústria de produção de açúcar, o uso de resina é amplamente conhecido, 

principalmente para a produção do açúcar refinado. Neste processo um açúcar branco é 

redissolvido em água, passa por etapas de flotação; filtração através de carvão ativado ou resinas 

de adsorção, resinas de troca aniônicas para retiradas de sais e aminoácidos e por fim por resinas 

de trocas catiônicas; seguindo para as etapas de evaporação e cristalização até a produção do 

açúcar refinado. Assim, utilizadas para remoção de cor, ou seja, transformação do açúcar cristal 

escuro em açúcar refinado e branco (DOWEX, 2015).   

Esse tipo de tratamento tem sido também introduzido em indústrias de refrigerantes 

para a produção de um xarope simples, livre de impurezas presentes no açúcar, que possam 

induzir a formação de flocos ácidos na produção de bebidas carbonatadas ácidas, como 

refrigerantes.  

O mercado global de bebidas e refrigerantes é grande, diversificado e dependente das 

percepções dos consumidores sobre qualidade do produto. Os consumidores exigem qualidade 

em suas escolhas de bebidas, incluindo clareza do produto, gosto e valor nutricional. Resinas de 

adsorção, como as do tipo OptopreSD-2, são  especialmente projetadas para descoloração, e 

remoção de sabor e odor em xarope de açúcar, uma vez que, este adsorvente, tem propriedades 

de distribuição, adsorção e de tamanho de poro, que melhoram o movimento da soluções. O 

adsorvente é levemente funcionalizado com grupos de bases fracos para fornecer um caráter 

hidrofílico ao adsorvente e compatibilidade com ácido e base regenerantes. A regeneração requer 

apenas soda cáustica diluída e água quente (DOW, 2017). 

Esse tipo de resina de matriz estireno-divinílico formam ligações hidrofóbicas fortes 

com a porção aromática dos corpos coloridos através de interaçãoes de “Van der Waals”, 
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possuindo uma maior habilidade de adsorção quando comparada a outros tipos de resinas 

(KONEN e WILSON, 1992). 

No entanto, para eficiência desse processo, a indústria de refrigerante utiliza em média, 

três filtros que contém duzentos litros de resina em cada, totalizando um investimento médio de 

novecentos mil reais, segundo informações oferecidas pela Dow, no ano de 2015. Setor que tem 

então cobrado das usinas, um açúcar de melhor qualidade livre de impurezas. 
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3. OBJETIVOS 

Tendo em vista a importância da indústria açucareira e a importância do controle 

analítico visando o rendimento industrial, o objetivo deste trabalho foi avaliar parâmetros físicos, 

químicos e microbiológicos que influenciam na formação de flocos ácidos em solução aquosa a 

partir de cana-de-açúcar.   

3.1. Objetivos específicos 

a) Avaliar as diferentes amostras de açúcar cristal quanto as seguintes variáveis: açúcares 

redutores; cinzas, sulfitos, sacarose, compostos fenólicos e saponinas; cor ICUMSA do açúcar; 

formação de flocos e correlacioná-los a fim de obter as variáveis de qualidade que mais se 

relacionam a formação dos flocos ácidos. 

b) Avaliar o efeito de resinas de adsorção na retirada de compostos coloridos do xarope 

de açúcar, que influenciam na formação de flocos ácidos, sem alterar a qualidade do açúcar. 

c) Identificar quimicamente, histologicamente e por imagens a composição orgânica e 

mineral dos flocos ácidos formados em açúcar cristal branco, bem como avaliar a presença de 

micro-organismos na sua composição.  

d) Avaliar a influência do pH e temperatura na formação de flocos ácidos.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os materiais e metodologias desenvolvidos estão apresentados em três etapas diferentes 

de acordo com a execução do presente trabalho.  Primeiramente foi realizada avaliação de 

características de diferentes amostras de açúcar; seguida de um ensaio de purificação de xarope de 

açúcar através do uso de resinas de adsorção em coluna aberta. Após, foi realizada a avaliação da 

composição orgânica, mineral e microbiológica dos flocos ácidos e por fim análise da influência 

dos parâmetros pH e temperatura na formação dos flocos.   

4.1.  Avaliação das características de diferentes amostras de açúcares cristal 

4.1.1.  Materiais  

Foram coletadas 10 amostras de diferentes tipos de açúcares em diferentes usinas 

localizadas próximas a região do município de Piracicaba.  As análises foram realizadas no 

Laboratório Hugot de Tecnologia em Sucroderivados na Escola Superior da Agricultura Luiz de 

Queiroz, Piracicaba – SP.   

4.1.2. Flocos ácidos 

Foram dissolvidos 60 g de açúcar cristal branco em 50 mL de água destilada até total 

dissolução. O frasco contendo a solução de açúcar foi acidificado até pH 1,5 com ácido fosfórico 

(Sigma-Aldrich  Co., São  Paulo, Brazil), vedado com parafilme e reservado em temperatura e 

condições ambiente. O recipiente foi observado no décimo dia para avaliação da formação de 

flocos. Uma amostra em branco foi preparado com 100 mL de água destilada acidificada com 

ácido fosfórico (98,0 mol L-1) a pH 1,5 e observada juntamente com as amostras (caso haja 

formação de flocos na amostra de referência, a água deve ser tratada). Para visualização, os 

recipientes foram mantidos em locais fixos a fim de evitar agitação. Podem surgir flocos na parte 

superior, no meio ou na parte inferior do frasco. Após os 10 dias de análise, foram atribuídos 

valores às amostras para expressar a qualidade do açúcar de acordo com a Tabela 3 (ICUMSA GS 

2/3-40 A, 2005). 
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Tabela 3. Valores atribuídos aos flocos ácidos de acordo com o tamanho apresentado após dez 
dias de análise.  

Índice Características  

0 Sem flocos 

1  Flocos muito pequenos visíveis 

2 Partícula com aproximadamente 0,8 mm 

3 Flocos médios com aproximadamente 1,5 mm 

4 Flocos grandes com aproximadamente 3,0 mm 

 

4.1.3. Determinações dos índices de cor ICUMSA 

4.1.3.1. Açúcar branco 

A análise de cor foi realizada segundo o método GS2/3-10 (2011) do ICUMSA 

Methods Book para os açúcares brancos. Para a análise as amostras foram diluídas em triplicatas 

de forma a obter uma solução de aproximadamente 50 °Brix. Posteriormente, foram filtradas 

com membrana de filtro de nitrato de celulose (tamanho de poro 0,45 µm) e realizada a leitura 

em espectrofotômetro a 420 nm de absorbância, em cubeta de quartzo de 1 cm e a leitura exata 

do seu °Brix no refratômetro.  

A cor é expressa em unidades ICUMSA e sua determinação foi realizada de acordo com 

a seguinte equação: 

𝐶𝑂𝑅 𝐼𝐶𝑈𝑀𝑆𝐴 =  
108 ∗ 𝐴𝑏𝑠

𝑏 ∗ 𝑅𝐷𝑆 ∗ 
 

 

Onde: 

As = Absorbância a 420 nm; 

B = percurso óptico; 

RDS = Concentração de sólidos solúveis (°Brix); 

 = Densidade da solução obtida nas tabelas SPS-4 presentes no ICUMSA Methods 

Book. 
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4.1.3.2. V-VHP e VHP 

Para a determinação de cor ICUMSA do açúcar VHP foi utilizado o método GS1/3-7 

(2011) onde as amostras foram diluídas em triplicatas de forma a obter uma solução de 

aproximadamente 30 °Brix. Posteriormente, o pH das soluções foram ajustados para 7,0 ± 0,05 

com ácido clorídrico (0,1 mol L-1) e hidróxido de sódio (0,1 mol L-1), as amostras foram filtradas 

em membrana de nitrato de celulose (tamanho de poro 0,45 µm) e realizou-se a a leitura em 

espectrofotômetro a 420 nm de absorbância, em cubeta de quartzo de 1 cm. Foi realizada 

também a leitura refratométrica exata do seu °Brix.. O cálculo da cor ICUMSA foi efetuado pela 

equação descrita a seguir. 

 

𝐶𝑂𝑅 𝐼𝐶𝑈𝑀𝑆𝐴 =  
108 ∗ 𝐴𝑏𝑠

𝑏 ∗ 𝑅𝐷𝑆 ∗ 
 

 

Onde: 

As= Absorbância a 420 nm; 

b= percurso óptico; 

RDS= Concentração de sólidos solúveis (°Brix); 

= Densidade da solução obtida nas tabelas SPS-4 presentes no ICUMSA Methods 

Book. 

4.1.4. Determinação quantitativa de sacarose por cromatografia líquida de alta 

eficiência  

Para as análises cromatográficas foram utilizados um cromatógrafo líquido modelo 

UFLC Shimadzu com detector do tipo Evaporative Light Scattering Detection - ELSD-LT II e 

as análises foram conduzidas por método isocrático segundo Shimadzu Aplications News, (2011) 

com pequenas modificações. Utilizou-se uma coluna do tipo NH2P-50 4E (250 mm L x 4.6 mm 

lD) Shodex Packed, como fase móvel foram utilizados acetonitrila/água nas proporções 7/3 (v/v 

% ), a um fluxo contínuo de 1 mL min-1 sendo a temperatura da coluna 30 °C. Para o detector 

Evaporative Light Scattering Detection foram utilizadas as condições de 35 °C de temperatura, 

350 kPa de pressão para o nebulizador de gás N2,  ganho 3 para o detector e volume de injeção 5 

µL. As amostras formam diluidas de 1 g de açúcar em balão de 50 mL em água ultrapura. As 

análises foram realizadas em triplicatas e comparadas a resultados obtidos pela curva de 
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calibração, previamente realizada com concentrações de 0,1 a 0,5 g L-1 de sacarose segundo 

Shimadzu Aplications News (2011).  

4.1.5. Determinação de cinzas condutimétricas 

4.1.5.1. Açúcar VHP 

Segundo o método ICUMSA GS1/3/4/7/8-13 (2011), foram dissolvidos 5g da amostra 

de açúcar em um balão de 100 mL, com água ultrapura e realizou-se a leitura direta em 

condutivímetro. 

4.1.5.2. Açúcar refinado e branco 

Segundo o método ICUMSA GS2/3/9-17 (2011), foram pesadas 28g da amostra 

completando-se o peso para 100 g em seguida fez-se a dissolução com água ultrapurae realizou-se 

a leitura direta em condutivímetro. 

4.1.6. Determinação da turbidez 

Para determinação da turbidez foi utilizado um turbidímetro de bancada Tecnopon TB-

1000 (Piracicaba, Brasil), previamente calibrado com padrões de 0,1, 0,8, 8,0 e 1000NTU, 

fornecidos pela mesma empresa. Para análise as amostras foram diluídas a 30 °Brix e foi realizada 

a leitura direta (COPERSUCAR, 2001).   

4.1.7. Determinação da concentração de açúcares redutores totais pelo método do 

ácido 3,5-Dinitrossalicílico (DNS) 

Foram transferidos para um tubo de ensaio 1 mL de amostra do açúcar à concentração 

de 0,5 % (m/v) e acrescentado 1 mL do reagente DNS, homogeneizou as amostras, em seguida 

colou-se em água fervente por 5 min. Após, os tubos foram resfriados em água corrente até 

atingir a temperatura ambiente. Logo, foram completados os volumes dos tubos com água 

destilada até 12,5 mL, homogeneizados e realizado a leitura em espectrofotômetro em 

absorbância com comprimento de onda de 540 nm (MILLER, 1959). 
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4.1.8. Sulfitos (SO2) 

4.1.8.1. Para açúcar cristal e açúcar refinado 

Pesou-se 20,0 ± 0,1 g de amostra de açúcar e tranferidas para balão volumétrico de 100 

mL dissolvidas com água deionizada. Em seguida adicionou-se 4 mL da solução de hidróxido de 

sódio 0,1 mol L-1. Completou-se o volume com água deionizada e homogeneizou até completa 

dissolução. Em tubos de ensaio foram transferidos 10 mL da solução, 2 mL da solução de fucsina 

descorada e 2 mL da solução de formaldeído 0,2 %. Homogeneizou e deixou o tubo em repouso 

por 30 ± 5 minutos em temperatura ambiente. Foi feita a medida da absorbância da solução a 

560 nm em célula de 10 mm e utilizando água deionizada como branco. A análise seguiu o 

método descrito pelo CTC (2005), documento CTC-LA-MT1-009. 

4.1.8.2. Para açúcar VHP e V-VHP 

Pesou-se 40,0 ± 0,1 g de amostra e transferiu para balão volumétrico de 100 mL. 

Dissolveu com água deionizada e foram adicionados 4 mL da solução de hidróxido de sódio 0,1 

mol L-1. O volume do balão foi completado com água deionizada e homogeneizado. Em dois 

tubos de ensaios foram transferidos 10 mL da solução e cada tubo foi identificado, como amostra 

e outro como prova em branco. No tubo identificado como amostra foram adicionados 2 mL da 

solução de fucsina descorada e 2 mL da solução de formaldeído 0,2 %. No tubo identificado 

como prova em branco adicionou 2 mL da solução de formaldeído 0,2 % e 2 mL de água 

deionizada. Os tubos foram homegeneizados e deixados em repouso por 30 ± 5 minutos em 

temperatura ambiente. Realizou-se a medida da absorbância da solução a 560 nm em célula de 10 

mm, utilizando a solução do tubo identificado como prova em branco para zerar o equipamento. 

A análise seguiu o método descrito pelo CTC (2005), documento CTC-LA-MT1-009.  

4.1.9. Saponinas 

A análise foi desenvolvida segundo Bichsel e Wilson (1990), método USNC MOA 0008. 

Foram dissolvidos 100 g de açúcar em 200 mL de solução de HCl durante 1 a 3 minutos. A 

solução foi filtrada em filtro a vácuo utilizando membrana Millipore White 1.2-micron porosity e 

47 mm de diâmetro. Após a filtração lavou-se o filtrado (membrana) com 100 ml de solução de 

HCl. A membrana foi seca em estufa a 150 °C de 2 a 5 minutos, aplicou-se gotas de solução 5% 

de SbCl5 em diferentes pontos da membrana e analisou-se a formação de coloração rosa, positiva 
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para presença de saponina, pela formação do complexo saponina-pentacloreto de antimônio em 

temperaturas superiores a 105 °C.  

Para estimar a tendência de formação de flocos, uma parte da amostra padrão utilizada 

foi colocado lado a lado com o filtro do açúcar em teste. O reagente de pentacloreto de 

antimônio deve ser colocado sobre as duas secções de filtro em forma quase simultânea de modo 

a que o intervalo de desenvolvimento de cor sejam iguais para as duas amostras. O açúcar 

indicado para a produção de refrigerantes deve ser aquele cuja intensidade da cor da mancha 

desenvolvida na amostra for inferior ou igual à intensidade desenvolvida pelo padrão. Rejeitar a 

amostra cuja intensidade da cor da mancha seja maior que a cor do padrão para produção de 

refrigerante.  

4.1.10. Determinação de compostos fenólicos 

A determinação espectrofotométrica de fenólicos totais foi realizada de acordo com 

metodologia descrita em Nozella (2001). Em tubos de ensaio foram adicionados 100 µL da 

amostra e 900 µL de água destilada (em triplicata), 500 µL do reagente de Folin-Ciocalteu (1 N) 

diluído 1:10 (v/v). Homogeneizaram-se os tubos e esperou 40 min. Após, foi adicionado 2,5 mL 

de carbonato de sódio (Na2CO3) 20% (m/v). Em seguida foi feita à leitura a 725 nm. O teor de 

fenóis totais foi calculado em equivalente de ácido tânico, e expresso em microgramas de fenóis 

por grama de amostra. 

4.1.11. Análises dos dados experimentais  

As amostras foram analisadas segundo um delineamento experimental inteiramente 

casualizado e os resultados obtidos foram analisados pelo teste F da análise de variância. 

Posteriormente as médias dos tratamentos foram comparadas por um teste de comparações 

múltiplas, como o teste de Tukey (p≤0,05) utilizandos o software R. 

Para correlacionar a composição do açúcar à formação de flocos ácidos foram aplicados 

aos resultados, o coeficiente de correlaçao de Pearson a fim de correlacionar os compostos que 

mais se relacionam à formação dos flocos ácidos. 

 

 

 

 



39 
 

4.2. Ensaio de purificação do açúcar cristal branco através de cromatografia utilizando 

resina de adsorção 

4.2.1. Materiais 

Todas as análises foram realizadas no Laboratório Hugot de Tecnologia em 

Sucroderivados na Escola Superior da Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba – SP.  Todos os 

reagentes (ácido 3,5-dinitrosalicílico e acetonitrila) e padrões conhecidos (sacarose, glicose e 

frutose) foram adquiridos pela Sigma-Aldrich Co. (São Paulo, Brasil). A água utilizada para 

preparar as soluções de açúcar a 65% (m/m, denominado xarope) foi ultrapura (Millipore Co., 

São Paulo, Brasil). As especificações de resinas utilizadas neste estudo estão mostradas na Tabela 

4. 

 

Tabela 4. Especificações da resina de adsorção utilizada para o tratamento do xarope de açúcar 
cristal branco. 

Parâmetros Descrição* 

Matriz Macroporo de copolímero de estireno-divinilbenzeno  
Grupo funcional Amina terciária 
Aréa de superfície 800 m² g-1  
*Dow (2015) 

 

4.2.2. Procedimento Experimental 

O procedimento experimental foi realizado em uma coluna de vidro encamisada 

(dimensão: 1" x 35,43" L, FGG Ltd., Brasil), demonstrada na Figura 2, totalizando um volume  

interno de trabalho de 455,2 mL. No interior da coluna foram utilizados 70% do volume interno 

com xarope e 30% de resina adsorvente (142,21 g de resina com densidade igual a 1,04 g mL-1) 

(Tabela 4). O ensaio foi realizado a 65 ± 5 °C por recirculação de água pela camisa da coluna, a 

fim de tornar a amostra mais fluida. O xarope utilizado foi de 65 ± 0,5 °Brix (% de sólidos 

solúveis (m/m)). A cada leito foram coletadas 50 mL de amostra para análises posteriores. A 

resina foi lavada com água ultrapurae NaCl a 10% (m/v) e seca em estufa a 65 °C.  
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Figura 2. Imagem representando o experimento realizado com xarope de açúcar tratado coluna 
de vidro com resina de adsorção e recirculação de água pela camisa da coluna.  

4.2.3. Métodos  

As amostras submetidas ao tratamento em coluna aberta foram coletadas e analisadas 

fim de avaliar a qualidade do xarope após seu tratamento com a resina, de acordo com as 

metodologias apresentados abaixo.   

4.2.3.1. Sólidos solúveis totais (°Brix) 

Medido com refratômetro digital Tecnal AR-200 a 20 °C e expresso em ºBrix (% sólidos 

solúveis, m/m) (LANDI e MANTOVANI, 1975) Para esses ensaios os sólidos solúveis (ºBrix) 

foram utilizados como um parâmetro de controle, ou seja, a coluna foi condicionada com solução 

de xarope até que a amostra retirada apresentasse o ºBrix igual ao da amostra controle e a partir 

de então o teste passou a ser conduzido (SPENCER e MEADE, 1945).  

4.2.3.2. Cor  

A cor espectrofotométrica foi medida pela capacidade da luz passar através de uma 

solução de açúcar de pH 7,0 à 420 nm. Os valores foram expressos em milhões de unidades de 

absorbância (MAU – million absorbance unit) ou o comprimento de onda no qual ele absorve 

mais luz, e a concentração em partes por milhão (DOW, 2015). 
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4.2.3.3. Determinação de sacarose 

A determinação de sacarose realizada nas amostras submetidas à resina de adsorção, foi 

realizada através de cromatografia liquida de alta eficiência, Shimadzu acopladoa um detector do 

tipo Evaporative Ligh Scattering detection, como já descrita anteriormente do Item 4.1.4. As análises 

foram realizadas em triplicatas utilizando 1 ml do xarope de açúcar diluídas em balão de 100 mL, 

segundo Schimadzu Aplications News (2011).  

4.2.3.4. Turbidez  

 Realizada com leitura direta em turbidímetro de bancada, através da análise em 

triplicata, como já descrita anteriormente no Item 4.1.6 (COPERSUCAR, 2001).    

4.2.3.5. Análise de açúcares redutores por DNS 

As amostras de xarope de açúcar foram analisadas quanto aos teores de açúcar redutor 

diluindo 1 mL de amostra em balão volumétrico de 100 mL de acordo com a metologia já 

descrita anteriormente no Item 4.1.7 (MILLER, 1959).  

4.2.3.6. Análises dos dados experimentais  

As amostras foram analisadas segundo um delineamento experimental inteiramente 

casualizado e os resultados obtidos foram analisados pelo teste F da análise de variância. 

Posteriormente as médias dos tratamentos foram comparadas por um teste de comparações 

múltiplas, como o teste de Tukey utilizandos o software R. 

4.3. Análise da composição química e microbiológica dos flocos ácidos em açúcar 

cristal branco 

4.3.1. Materiais  

Um conjunto de cinco amostras de açúcar cristal branco (tipo-1; ≥99% de sacarose; cor 

ICUMSA: 150-180; humidade: 0,04%) de três indústrias açucareiras diferentes foi utilizado como 

amostra composta nos estudos de formação de ABF. Água ultrapura foi obtida a partir de 

sistema Millipore Direct-Q de purificação em troca iônica. Todos os reagentes das análises 

microscópicas e espectroscópicas foram de grau analítico e de grau MS para as análises em 

espectrometria de massas. 
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4.3.2. Isolamento dos flocos ácidos 

Os flocos ácidos foram preparados como já descritos anteriormente no Item 4.1.2. 

Análise de flocos ácidos. Os flocos obtidos foram separados por centrifugação a 11000 × g por 5 

minutos e mantidos sob-refrigeração a 4 ± 0,05 °C em tubos contendo água ultrapura até a 

realização das análises. 

4.3.3. Identificação de flocos ácidos com microscópia de luz 

Amostras de flocos ácidos formados a partir de açúcar cristal foram colocadas sobre 

lâminas histológicas com auxílio de pipeta Pasteur, adicionadas as soluções para reação com os 

compostos e cobertas com lamínula. Para coloração básica foi utilizada a toluidina 0,05% (em 

tampão citrato-fosfato, pH 4,5) (SAKAI, 1973). Para identificação dos compostos foram 

utilizados os testes histoquímicos: cloreto férrico 3% para compostos fenólicos (JOHANSEN, 

1940); Sudan IV para substâncias lipídicas (JENSEN, 1962); vermelho de rutênio para 

substâncias pécticas e polissacarídeos (GREGORY e BAAS, 1989); xylidine Ponceau para 

proteínas (VIDAL, 1970) e cloreto de zinco iodado para amido com coloração preta e amarelo-

alaranjada para lignina (STRASBURGER, 1913).  

As imagens foram capturadas em microscópio trinocular Leica DM LB acoplado na 

câmara de vídeo Leica DC 300 F e processadas em computador para confecção das ilustrações. 

4.3.4. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e sistema de energia dispersiva 

(EDS) 

Para as anlálises de microscopia as amostras de ABF de açúcar cristal foram separadas 

por centrifugação a 11000 × g por 5 minutos e secos em estufa Spencer por 10 min a 100°C, 

posteriormente as amostras foram colocada em stubs sobre fita de carbono duplaface e 

vaporizada com uma fina camada de carbono. Os resultados obtidos estão apresentados na 

Tabela 8, os quais foram obtidas em equipamento Jeol JSM-IT300 Scanning Electron Microscope 

equipado com acessório para EDS (Energy Dispercive Spectroscopy) do Núcleo de Apoio à 

Pesquisa em Microscopia Eletrônica Aplicada a Agricultura da Universidade de São Paulo-

ESALQ, Piracicaba. As condições analíticas utilizadas para as análises das amostras de flocos 

ácidos foram: aplicação de 1000x; alta tensão de 20 kV,  DT de 11mm; taxa de entrada 1310 cps; 

taxa de saída 1160 cps, tempo morto 1% e processamento de 4 minutos. 
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4.3.5. Análise de amostras de ABF por espectrometria de massas de alta resolução 

extraídas por diferentes métodos de Bligh e Dyer utilizando ESI Q-ToF 

As amostras foram analisadas utilizando um LC Agilent 1200 e um espectrômetro de 

massas Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS. Foi utilizado 1 microlitro do extrato do ABF 

injetado pelo autoamostrador através de infusão direta na fonte de eletrospray (ESI) do 

espectrometro de massas. A fase móvel do LC foi metanol na vazão de 0.1 mL min-1. A fonte de 

ionização por eletrospray operou no modo negativo ESI(-). A fonte de ESI operou nas seguintes 

condições: temperatura do gás de nebulização 290 °C, voltagem do capilar -3500 V, Nozzle 

Voltage 320 V, vazão do gás de secagem 14 mL min-1, pressão do gás de nebulização 45 psig, 

temperatura do gás auxiliar 350 °C e vazão do gás auxiliar 12 mL min-1. O analisador por tempo 

de voo (ToF) operou na faixa de m/z 100 - 1000, fragmentor 100 V, voltagem do octapolo 750 

V, e aquisição de 1 espectro s-1. 

Os espectros foram processados usando o software Agilent Mass Hunter Workstation 

para obtenção da lista de íons detectados com alta resolução até a quinta casa decimal. Os 

compostos foram atribuídos utilizando banco de dados de espectros Metlin. 

4.3.5.1. Bligh e Dyer concencional  

As amostras de flocos foram submetidas à extração Bligh e Dyer (1959).  Os flocos 

foram suspensos em 150 µL de água ultrapura e em seguida foi adicionado 190 µL de 

clorofórmio e 375 µL de metanol. A suspensão foi homogeneizada por vortex durante 5 min. Foi 

adicionado 154,5 µL de clorofórmio e 150 µL de água ultrapura. A suspensão foi centrifugada 

por 5 min a 14 000 rpm para formação de duas fases. A fase inferior (fase orgânica rica em 

clorofórmio contendo lipídios) foi transferida para outro microtubo e seca no concentrador a 

vácuo com rotoção. Após a evaporação completa a amostra foi resuspendida em metanol. Sendo 

que as amostras foram denominadas ABFa. 

4.3.5.2. Bligh e Dyer modificado 

As amostras de flocos foram suspensas em 150 µL de mistura clorofórmio/metanol 

(1:2, v/v) e agitadas vigorosamente por 1 min. Em seguida, as amostras foram mantidas em 

banho de ultrassom por 20 min. Após, 50 µL de clorofórmio e 50 µL de água ultrapura foram 

adicionados e homogeneizados vigorosamente por 1 minuto. Novamente, a solução foi 

submetida a ultrassom por 20 minutos. Foi centrifugado por 10 minutos a 3000 × g com 
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formação das fases. A fase orgânica foi separada e analisada de acordo com Van Der Werf et al. 

(2012) e chamadas de ABFb. 

4.3.6. Análise de flocos ácidos através de MALDI-MS extraído em duas condições 

diferentes  

Foram analisados 1,0 μL do sobrenadante foi depositado na placa de MALDI. Após 

evaporação do solvente à temperatura ambiente, o sobrenadante seco foi recoberto com 1,0 µL 

de solução da matriz de ácido α-ciano-4-hidroxi-cinâmico (CHCA) ou ácido sinapínico (AS), 

ambos preparados na concentração 10 mg mL-1 em mistura de acetonitrila/ácido trifluoroacético 

2,5% (1:1, v/v). As análises foram realizadas em espectrômetro de massas MALDI-ToF/ToF 

(Autoflex III, Bruker) equipado com laser de nitrogênio UV (337 nm), refletor ótico e detector de 

placa dual micro-channel. Os espectros dos compostos dos flocos foram obtidos no modo 

positivo de ionização. 

4.3.6.1. Extração de proteínas através do método de Marinach-Patrice, (2009) 

As amostras foram acondicionadas em microtubos e centrifugadas até preciptação dos 

flocos, sendo removido o sobrenadante. Em seguida, 50 µL de ácido trifluoroacético 80% foram 

adicionados e agitou-se a suspensão por 30 minutos. Adicionou-se 150 µL de água ultrapura e 

200 µL de acetonitrila seguido de agitação vigorosa por 1 minuto. Centrifigou-se a mistrura a 

12000 × g por 2 minutos e recolheu-se o sobrenatante. 

4.3.6.2. Extração de proteínas através de um método teste 

Às amostras centrifugadas para preciptação dos flocos, 50 µL de ácido fórmico 70 % 

foram adicionados e agitou-se por 30 minutos. Em seguida, 50 µL de água ultrapura e 50 µL de 

isopropanol foram adicionados e homeneizados vigorosamente por 1 min. Centrifugou-se a 

mistura por 2 minutos a 12000 × g e recolheu-se o sobrenadante para as análises. 

4.3.7. Análise Microbiológica 

Para análise microbiológica os flocos foram preparados de forma convencional descrita 

no Item 4.1.2. e de maneira estéril. Para preparação estéril dos flocos o açúcar utilizado para a 

formação dos flocos ácidos foi submetido à irradiação ultravioleta durante um período de 1 hora 

e dissolvidos em água acidificada (pH 1,5) auoclavada por 20 min na pressão de 2 atm a 120 °C. 

Os flocos foram então preparados segundo o método ICUMSA (GS 2/3-40(2007) descrito 
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anteriormente. Os frascos foram preparados em fluxo em ambiente totalemente estéril, vedados e 

deixados por dez dias para a formação dos ABF. Após dez dias os flocos foram inoculados em 

meios para contagem de fungos e bactérias totais. A contagem de bactérias mesófilas totais e 

fungos foram realizados através de plaqueamento em profundidade. Para bactérias foi distribuído 

1 mL do inóculo em placas de Petri e posteriormente foi adicionado o Meio Plate Count Agar 

(PCA), feita a homogeneização do meio e inóculo e após solidificação as placas foram incubadas 

em estufa regulada sob 35° C por 48 horas. Após o período de incubação as placasa foram 

observadas (ABNT, 1988a). Para a análise de fungos utilizaou-se o meio Batata Dextrose Agar 

(BDA) acidificado incubado em etufa  sob 30° C por 72 horas (ABNT, 1988b).  

4.4. Avaliação dos parâmetros pH e temperatura na formação dos flocos ácidos  

As amostras de açúcar cristal foram preparadas de acordo com a metodologia descrita 

no Item 4.2.1 e foram submetidas a diferentes temperaturas sendo armazenada durante 10 dias 

em estufa a 48 ± 0,05 °C, em geladeira a 4 ± 0,05 °C e em temperatura ambiente. E após o 

período de análise os flocos foram analisados segundo a metodologia de acordo com tamanho 

médio dos flocos ácidos formados.  

Para avaliação da influência do pH na formação dos flocos após a dissolução do açúcar 

a solução foi submetida a diferentes  pH sendo de 1,5 (amostra controle) como indicado pela 

metodologia oficial; 2,8; 3,4 e 4,5. Para avaliação dos flocos ácidos formados, foram atribuídos 

valores de acordo com o tamanho aproximado dos flocos, como descrito na Tabela 3, após dez 

dias de análise.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados estão apresentados em quatro sessões diferentes de acordo com o 

desenvolvimento do trabalho que foi realizado em quatro etapas. Primeiramente são mostrados 

os resultados para caracterização das amostras de diferentes açúcares analisados; os resultados 

obtidos para o tratamento do xarope de açúcar com resina de adsorção; posteriormente são 

apresentados os resultados obtidos para composição orgânica, mineral e microbiológica dos 

flocos ácidos e por fim a etapa de verificação da influência dos parâmetros pH e temperatura, na 

formação dos flocos.  

5.1. Caracterização de diferentes amostras de açúcar cristal  

Todas as amostras apresentaram formação de ABF durante os dez dias de análises. Os 

flocos são caracterizados por índices de acordo com o manual ICUMSA e quanto maior os 

índices, maiores são o tamanho dos flocos observados. Logo podemos observar na Tabela 5, que 

as amostras que apresentaram maiores índices para formação de flocos foram as amostras 5, 6, 8 

e 9.  

De acordo com Foong (2003) durante a produção do açúcar é necessário remover 

algumas impurezas, tais como compostos fenólicos, polissacarídeos de alto peso molecular, 

proteínas e sílica, que são inerentes à planta cana-de-açúcar. Sendo que a persistência dessas 

impurezas durante a fabricação de bebidas ácidas, sucos de frutas e refrigerantes pode levar a 

características indesejáveis, tais como doçura reduzida do açúcar ou formação de partículas e 

floculados, como os ABF, o que pode depreciar o preço e aceitabilidade do produto final.  

Estudos como o de Lemos (2013), relatam a formação de precipitados em refrigerantes 

conhecidos como flocos ácidos os quais têm sido relacionados com a presença de polissacarídeos 

no açúcar utilizado para produção dessas bebidas, no entanto seu mecanismo de formação ainda 

não é totalmente conhecido. 
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Tabela 5. Resultados obtidos para as análises realizadas em amostras de diferentes tipos de açúcar obtidas em diferentes indústrias da região do 
município de Piracicaba. Foram analisadas as variáveis de formação de flocos ácidos (ABF), turbidez, cor ICUMSA, açúcares redutores, cinzas, 
compostos fenólicos e teores de sulfitos.  

Amostras ABF** 
Turbidez 

(NTU) 

Cor ICUMSA 

(U.I) 

Sacarose  

(g g-1) 

Açúcar redutor  

(mg g-1) 

Cinzas 

(%) 

Compostos fenólicos  

(mg g-1) 

Sulfito  

(mg Kg-1) 

1 1 2,1±0,1i 56,67± 5,7i 0,894±0,01ab 0,78±0,57d 0,01±0,1h 0,05±0,0f N.D* 

2 3 2,2±0,1i 29,33±1,1j 0,908±0,07a 0,66±0,01f 0,01±0,1h 0,04±0,0f N.D* 

3 2 10,5±0,1g 224±19,1h 0,853±0,01ab 0,69±0,02e 0,04±0,1f 0,56±0,0e 14,31±0,3c 

4 3 9,8±0,1h 334±5,3e 0,833±0,02b 1,44±0,01a 0,12±0,2a 1,21±0,0ab 18,52±0,3b 

5 4 14,9±0,5e 320,6±18,1f 0,848±0,00ab 0,89±0,02c 0,07±0,3c 0,87±0,02cd 20,28±0,3a 

6 4 13,3±0,2f 467,3±66,1c 0,837±0,02ab 1,37±0,01b 0,05±0,1e 1,19±0,02ab N.D* 

7 3 15,0±0,3d 425,1±40,6d 0,867±0,01ab 1,43±0,01a 0,07±0,2c 1,04±0,02bc N.D* 

8 4 22,3±0,5b 478,3±25,6b 0,874±0,01ab 1,43±0,01a 0,03±0,3g 1,06±0,05bc N.D* 

9 4 39,0±0,1a 785,7±13,7a 0,864±0,02ab 1,36±0,06ab 0,09±0,1b 1,39±0,01ª N.D* 

10 3 18,4±0,1c 303±13,3g 0,849±0,03ab 0,8±0,01d 0,06±0,2d 0,77±0,0de N.D* 

Os resultados estão expressos pela média (n=3) ± o desvio padrão. 
Letras iguais na coluna representam que não houve diferença estatística ao nível de 5 % de significância pelo teste de Tukey. 
*Valores não identificáveis. 
**Valores atribuídos de acordo com a metodologia ICUMSA GS 2/3-40 A (2005). 
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As variáveis analisadas foram correlacionadas a fim de identificar quais parâmetros mais 

se relacionam a formação dos ABF (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis que caracterizam os açúcares e 
os flocos ácidos (n=9). 

Correlação R N 

ABF x Cor ICUMSA 0,7 9 

ABF x Compostos Fenólicos  0,7 9 

ABF x Turbidez 0,7 9 

ABF x Açúcar Redutor 0,5 9 

ABF x Sacarose -0,4 9 

ABF x Cinzas 0,2 9 

ABF x Sulfitos 0,0 9 

 

De acordo com a Tabela 6, dentre os parâmetros analisados, os que se relacionam a 

formação de flocos ácidos são cor ICUMSA, compostos fenólicos e turbidez, uma vez que, 

apresentaram coeficiente de correlação de 0,7 o qual descreve uma correlação positiva forte (0,7 

< r < 1), de acordo com os conceitos do coeficiente de correlação de Pearson. Para a interação 

de açúcares redutores e ABF foi observado um coeficiente de correlação de 0,5 apresentando 

uma relação positiva moderada (0,5 < r < 0,8) e para a relação de sacarose e ABF (r=-0,4) uma 

correlação negativa fraca (0,3 < r < 0,5). A relação entre cinzas (r=0,2) e sulfitos (r=0,0) em 

relação à formação de ABF apresentaram correlações positivas fracas e desprezíveis 

respectivamente, mostrando que não há relação entre esses parâmetros e a formação de ABF.  

A cor é o principal parâmetro de caracterização da qualidade do açúcar, ela mede a 

maior ou menor capacidade de passagem da luz através de uma solução de açúcar na 

concentração de 50% (m/m), em um comprimento de onda definido (420 nm) (OLIVEIRA, 

2007). A cor do açúcar pode influenciar na cor do produto final como em bebidas claras, cerveja, 

bolos, entre outros. Sendo que essa cor pode estar relacionada à presença de impurezas aderidas 

ao cristal de açúcar.  

Em usinas de cana-de-açúcar, a qualidade do açúcar cristal está diretamente associada à 

eficiência dos processos de clarificação (caleagem, sulfitação e precipitação). De acordo com 

Stupiello (2002), há um aumento da cor ICUMSA no açúcar quando há um aumento de matéria-

prima com maior teor de compostos fenólicos, que é causada por colheita mecânica, que leva 

maior quantidade de impurezas vegetais ao processo (bagaço e folhas de topo). 
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Os resultados para cor ICUMSA e flocos ácidos se relacionam (Tabela 6) uma vez que 

ambos os parâmetros indicam impurezas presentes no açúcar, sendo que quanto maior a cor 

ICUMSA, maior será a tendência do açúcar em flocular devido à alta quantidade de impurezas 

presentes.  

Uma dessas impurezas que podem estar presentes no açúcar e também nos flocos e, 

além disso, podem influenciar na cor do açúcar produzido, é o teor de compostos fenólicos, 

embora não seja um parâmetro de indicação de qualidade do açúcar de acordo com as Tabelas 1 e 

2. Segundo Shahidi e Naczk (2004) os fenólicos são compostos oriundos do metabolismo 

secundário das plantas, derivados dos aminoácidos aromáticos, fenilalanina e tirosina. Possuem 

um anel aromático ligado a uma ou mais hidroxilas, são altamente reativos e, portanto, oxidam 

com facilidade causando o aparecimento de cor escura no açúcar (CLARKE  et al., 1984). De 

acordo com Stupiello (2002) há um aumento de cor ICUMSA dos açúcares quando ocorre 

aumento de matéria-prima com maior teor de compostos fenólicos, causado pela colheita 

mecanizada, pois carrega maior quantidade de impurezas vegetais. Sendo que para Ripolli (2004), 

os compostos fenólicos correlacionam-se com os índices de cor ICUMSA tanto no açúcar branco 

quanto no açúcar VHP, e, quanto maior o teor de fenólicos maior o valor da cor. A presença de 

flocos em refrigerantes é uma preocupação para os fabricantes das bebidas carbonatadas ácidas e 

a qualidade do açúcar pode ser a fonte desse problema. Trabalhos realizados pela Fermentec para 

avaliar a qualidade do açúcar mostraram que um dos causadores dos flocos ácidos é o ácido 

aconítico (ácido fenólico) e gálico. Foi observado que a probabilidade de haver formação de ABF 

pelas bebidas ácidas, aumenta quando na composição do açúcar utilizado, há valores maiores de 

70 mg kg-1 de ácido aconítico (BORGES et al., 2015).    

As amostras que apresentaram maior cor ICUMSA e também apresentaram altos teores 

de compostos fenólicos foram as amostras 9 com maior teor de fenólicos estatisticamente, 

seguida das amostras 4 e 6. A correlação entre compostos fenólicos e formação de flocos 

também apresentou uma relação forte e positiva indicando que à medida que há maiores teores 

de fenólicos no açúcar pode haver maior tendência na formação dos ABF indicando também que 

os compostos fenólicos possam ser um dos muitos compostos que fazem parte da composição 

dos flocos. Como confirmado neste mesmo trabalho mais a frente.  

Outra classe de impurezas que podem estar presentes no açúcar e serem oriundas da 

planta cana-de-açúcar são os compostos inorgânicos classificados como cinzas que segundo o 

INMETRO, (2015) compreendem em substâncias salinas presentes no açúcar, principalmente 

sais de cálcio, magnésio, ferro, silício oriundos do caldo de cana-de-açúcar original ou que 
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acabam sendo incorporados a ele, pelo processo industrial, principalmente pelo contato com 

partes metálicas que compõem a fábrica e pela adição de leite de cal.  

As amostra 4 foi a que apresentou maior teor, significativamente ao nível de 5% de 

probabilidade, de cinza em sua composição. A análise de correlação de Pearson entre cinzas e 

formação de ABF para as amostras estudadas, mostrou que há uma relação fraca e positiva entre 

esses dois parâmetros. No entanto, segundo a literatura dentre os compostos que compreendem 

os flocos a sílica, um composto inorgânico, é uma das principais impurezas presentes ABF 

(COHEN et al., 1970) sendo que Roberts e Carpenter (1974) isolaram flocos de bebidas 

simuladas e encontraram um teor de 63,5 % de sílica. Alguns autores acreditam que o silício 

combinado com polissacarídeos sejam os principais percursores de formação dos ABF (COHEN 

et al., 1970; CLARKE et al., 1999; STANSBURY e HOFFPAUIR, 1959). Além disso, esse 

mesmo estudo mais a frente concluiu que o silício é o principal composto inorgânico presente 

nos flocos de açúcar de cana-de-açúcar. Segundo Oliveira, (2007) altos teores de cinzas podem 

causar precipitação e aparecimento de turbidez em líquidos transparentes e ainda podem 

sobrecarregar as resinas de troca iônicas nas refinarias, prejudicando os processos de 

descoloração dos açúcares e soluções açucaradas.  

A turbidez também foi um parâmetro avaliado, sendo que a amostra que apresentou 

maior turbidez estatisticamente ao nível de 5 % de significância foi a amostra 9, amostra que 

também apresentou maior índice de cor, ou seja, a amostra que apresenta maior teor de 

impurezas. O parâmetro de turbidez se relaciona a formação de ABF, de acordo com a Tabela 6 e 

apresentou uma relação forte e positiva, ou seja, quanto maior a turbidez da amostra de açúcar 

maior a chance do açúcar flocular. Para Clarke et al. (1999), a formação dos flocos ácidos, tem 

início com a formação de um floco intermediário, através da interação de proteínas com 

polissacarídeos. Na sequência há interação com amido, dextrana, silicato, substâncias coloidais 

solúveis e outros polissacarídeos. O ácido glucurônico proveniente dos polissacarídeos e os 

resíduos de amina primários são de carga oposta ao pH de bebidas e através da atração de carga, 

se combinam para formar um coacervado como a base para formação de uma rede de flocos.   

Também foram analisados os teores de açúcares das amostras. Para teor de sacarose 

somente as amostras 2 e 4 apresentaram diferenças significativas estatisticamente nível de 5 % de 

probabilidade. A correlação entre sacarose e ABF se apresentou como uma relação fraca e 

negativa. Embora não tenha sido observada relação entre esses dois parâmetros, autores como 

Foong (2003) relatam que presença de impurezas do açúcar pode reduzir sua doçura 

prejudincando processos como a produção de bebeidas ácidas como refrigerantes.  
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Os açúcares redutores (AR), glicose e frutose, também foram analisados e as amostras 4, 

7 e 8 foram as que apresentaram maiores teores de AR. Açúcares redutores não são interessantes 

na composição do açúcar, pois derivam de inversão da sacarose em glicose e frutose resultante de 

perdas do processo. Esse parâmetro é muito importante na classificação dos açúcares e também 

podem estar relacionados a impurezas presentes no açúcar uma vez que açúcares redutores 

podem aumentar a cor do açúcar se envolvendo em reações de Maillard (Figura 1), que acabam 

escurecendo o açúcar. A correlação entre AR e flocos foi uma correlação positiva moderada.  

Concentrações de sulfito residual também foram analisadas nas amostras de açúcar. Os 

processos convencionais de clarificação do caldo de cana-de-açúcar no Brasil utilizam como 

agente clarificante principal, o SO2, através de sistema de coluna em contracorrente (TFOUNI et 

al., 2007). Contudo, dentre as amostras analisadas valores residuais de sulfito foram apenas 

encontrados nas amostras 3, 4 e 5, sendo esses teores diferentes estatisticamente entre si (p ≤ 

0,05) e maiores que os permitidos pela legislação que é de 10 ppm. A análise de sulfito nos revela 

que essas amostras passaram pelo tratamento de clarificação utilizando o sulfito como agente 

clarificante. No entanto não há relatos em literatura sobre a relação entre o sulfito residual do 

tratamento com a formação de flocos ácidos. Em nosso trabalho não observamos qualquer 

relação entre os teores de sulfito e a formação de flocos ácidos nas amostras testadas.  

As amostras de açúcar foram submetidas a um teste qualitativo de presença de saponina 

(Figura 3), composto apontado como influenciador de formação de flocos em açúcar de 

beterraba. No entanto como não há um método oficial para avaliação de saponina em açúcar 

proveniente de cana-de-açúcar, utilizou-se o método para análise de saponina em açúcar de 

beterraba com adaptações. A amostra controle (soja) apresentou a formação da coloração rosada 

carcaterística da formação do complexo saponina-pentacloreto de antimônio, positivo para 

presença de saponinas, no entanto, nas amostras de açúcar testadas não houve formação de cor. 

Segundo a literatura, saponinas é o principal causador de flocos em açúcar de beterraba, mas não 

está presente em açúcar de cana-de-açúcar. Abogo Mebale (2013), afirma não encontrar 

saponinas no caldo da cana-de-açúcar, somente na casca da cana-de-açúcar. Sendo que para 

Arantes (2009) pode haver saponinas no bagaço de cana-de-açúcar. A partir da metodologia 

utilizada não foi obervado a presença de saponina nas amostras de açúcar analisadas, como 

observado na amostra controle que utilizou como padrão, amostras de soja. Levando-nos a 

desconsiderar a presença de saponinas como causador de formação do ABF como já mencionado 

em literatura (ABOGO MEBALE, 2013). 
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Figura 3. Imagens da análise qualitativa de saponinas adaptada para açúcar de cana-de-açúcar das 
amostras de açúcar analisadas. As imagens estão numeradas de acordo com o número das 
amostras. A seta na amostra controle indica a coloração rosa escuro, positiva para presença de 
saponinas, formada pela reação saponina e pentacoreto de antimônio, nesse caso utilizando como 
padrão uma amostra de soja.  

5.2. Resultados da purificação do açúcar e concentração dos flocos 

As amostras de xarope de açúcar preparadas foram submetidas ao tratamento em coluna 

aberta, contendo resinas de adsorção. As resinas de adsorção têm sido utilizadas para retiradas de 

impurezas do açúcar (DOW, 2015). As amostras foram submetidas a quatro leitos fluidizados e a 

cada passagem pela coluna, uma fração de amostra de 50 mL foi coletada e analisada quanto à 

Cor MAU (Million absorbance unit) da solução, teor de açúcares redutores, teor de sacarose, brix 

e turbidez (Tabela 7). De acordo com Gokmen e Serpen (2002), processos de adsorção em fase 

líquida têm mostrado ser altamente eficientes para a remoção de cor, odor e de compostos 

orgânicos e inorgânicos indesejáveis em matrizes açúcaradas.  

Os resultados mostraram que houve uma redução estatisticamente significativa da cor 

do xarope de açúcar nas amostras submetidas à coluna em relação à amostra controle (sem 

tratamento pela resina adsorvente). Sendo que, as amostras submetidas ao terceiro e quarto leito 
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não foram estatisticamente diferentes (p <0,05). As resinas de copolímero de estireno-

divinilbenzeno podem formar uma ligação forte com os corpos hidrofóbicos aromáticos de 

compostos de cor, por forças de Van der Waals, criando uma maior capacidade de adsorção em 

comparação com outros tipos de resinas (KONEN e WILSON, 1992). Reduzindo 

significativamente a cor e a presença de impurezas no xarope de açúcar.  

A fim de avaliar a capacidade de redução da cor das amostras tratadas, foram calculados 

os índice de redução da cor (IRC = ((cor final – cor inicial)/cor inicial) x 100) e foi possível 

observar que a cada leito em que as amostras foram submetidas foi possível notar uma redução 

da cor MAU da solução, sendo que a amostra submetida ao quarto leito fluidizado apresentou 

uma redução de 69% da cor MAU(IRC = -69%). Houve também uma redução significativa da 

turbidez das amostras. 

 A turbidez mede a passagem de luz em uma solução, fornecendo a medida mais direta 

da concentração de partículas numa solução (SERPEN et al., 2007), que podem estar 

relacionadas ao potencial de formação de flocos da solução. Além de remover os compostos 

coloridos da solução a resina foi eficiente na redução da turbidez do xarope, onde foi possível 

obervar uma redução significativa estatisticamente entre a amostra controle e a amostra 

submetida ao quarto leito fluidizado.   

Gokmen e Serpen (2002) relatam uma redução de 40 a 60% da cor de suco de maçã 

após tratamento com resinas de adsorção por 2 h nas temperaturas de 40 até 60 °C. Serpen 

(2007) mostrou que estes tipos de resinas são eficientes na remoção de pigmentos formados 

através da reação de Maillard, mostrando que resinas de adsorção, como as utilizadas em nosso 

trabalho, são eficientes para remoção de compostos coloridos em soluçãoes açucaradas. Os 

produtos de reação de Maillard poderiam desenvolver uma seqüência de reações químicas para 

formar compostos coloridos que desqualificariam o açúcar tornando-o mais escuro. As reações 

de Maillard não só formam melanoidinas, bem como vários compostos voláteis e de aromas 

(aldeídos, cetonas e pirazina) através de intermediários tais como 5-HMF (5-hidroximetil 

furfural), redutonas, aldiminas e outros, como observado por Hodge (1953). Compostos 

indesejáveis na produção de açúcar. 

Os açúcares redutores foram analisados uma vez que sua formação pode resultar da 

inversão da sacarose e consequentemente em perdas para indústria. Foi observado um aumento 

gradual nos teores de açúcares redutores (Tabela 7), entre a amostra controle e as amostras 

submetidas ao tratamento com resina. No entanto não houve diferença significativa (5% de 

probabilidade) entre as amostras retiradas nos diferentes leitos fluidizados durante o tratamento. 

Para análise dos teores de sacarose, não foi possível observar um comportamento regular, uma 
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vez que a amostra controle apresentou menor teor de sacarose do que as amostras tratadas. 

Muito provavelmente pelo fato da sacarose ter ficado aderida à resina, saturando-a, e sendo 

liberada inconstante a cada leito, uma vez que a coluna foi acondicionada com solução de 

sacarose por certo tempo antes do inicio do experimento. Muito embora tenha sido observado 

um aumento nos teores de açúcares redutores, não foi observada uma redução significativa dos 

teores de sacarose, o que nos levou a considerar que não houve perdas de sacarose durante o 

tratamento, e que o aumento de açúcares redutores pode estar associado ao erro analítico do 

método utilizado para sua quantificação, que por se tratar de um método colorimétrico sofre 

influência de outros compostos presentes na solução.  

Por se tratar de um sistema não homogêneo cujo objetivo era a retirada de compostos 

em um processo contínuo e não por um sistema fechado, não houve um equilíbrio final como 

mostrado pode ocorrer segundo Kuan et al. (2000) e Azizian et al. (2007). 

 

Tabela 7. Resultados obtidos para cor ICUMSA, açúcares redutores, sacarose, °Brix e turbidez 
para as amostras submetidas à resina de adsorção em coluna aberta. Os resultados estão 
expressos pela média ± o desvio padrão. 

Amostra 
Cor ICUMSA  

(IRC)** 

Açúcares redutores 

(mg mL-1) 

Sacarose 

(mg mL-1) 
° Brix 

Turbidez 

(NTU) 

Controle 

237,82±0.68a 

 (n.d.)* 0,47 ±0,03 b 
721,4±59,8c 

65,1 ±0,06a 10,36±0,4ª 

1° leito 

94,97±2.49b 

(60%) 1,97 ±0,09a 
853,4 ±5,1a 

63,7 ±0,12a 10,13±0,06ab 

2° leito 

89,28±2.74c 

 (62%) 1,82 ±0,07a 
814,7±9,12a 

65,5 ±0,12a 9,63±0,06 bc 

3° Leito 

75,82±1.76d  

(68%) 1,77 ±0,06a 
739,37±,7,5bc 

64,2 ±0,06a 9,76±0,06bc 

4° Leito 

73,02±1.13d 

(69%) 2,01 ±0,10a 
806,87±2,5ac 

64,9 ±2,25a 9,46±0,12c 

*número não determinável. 
** índice de redução de cor do caldo de cana-de-açúcar. 
Médias de n=3 ± desvio padrão, letras iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Teste Tukey à 5% de significância. 
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Na Figura 4 observamos a presença de compostos semelhantes aos flocos ácidos após a 

regeneração da coluna por lavagem com NaCl a 20% (m/v). O tratamento em coluna contendo 

resina de adsorção em soluções açucaradas apresentou um eficiente método para redução de cor 

e turbidez de soluções açúcaradas.  O tratamento não mostrou perdas nos níveis de sacarose, 

embora haja um aumento nos teores de açúcares redutores. Além disso, após o tratamento, 

durante a regeneração da resina, observou-se a presença de flocos na coluna mostrando a 

eficiência do processo na retirada de flocos ácidos e compostos que podem influenciar sua 

formação. As amostras de flocos formadas durante a lavagem da resina mostrada na Figura 4 foi 

armazenada e analisada também histológicamente. E os resultados confirmaram a origem desses 

flocos como sendo partículas de células de cana-de-açúcar, mostrando-se um método eficiente na 

purificação do xarope.   

 

Figura 4.  A. Comparação da cor MAU da amostra controle e amostra submetida ao 4° leito em 
coluna contendo resina de adsorção. B. Precipitados formados durante a lavagem e regeneração 
da coluna contendo resina de adsorção. C. Flocos retirados da coluna após a lavagem da resina.  

5.3. Composição química e microbiológica dos flocos ácidos em açúcar cristal branco 

5.3.1. Análise histoquímica dos flocos ácidos de cana-de-açúcar 

As amostras de ABF de cana-de-açúcar foram isoladas e avaliadas histoquimicamente e 

os resultados estão apresentados nas Figuras 5 e 6. Partículas de células de cana-de-açúcar de 

tamanhos entre 50 e 200 µm foram detectadas compondo os flocos ácidos, através da 

microscopia ótica, além de compostos de diferentes classes, normalmente encontrados no colmo 

da cana-de-açúcar (Figura 5). Foi possível observar tecidos celulares como estômatos, 

parênquimas e xilema (Figura 6). Ficando evidenciado que a natureza química dos ABF de cana-

de-açúcar é originária de remanescentes de partículas celulares que não foram retiradas durante o 

processo de purificação do caldo de cana-de-açúcar, seja durante a caleagem ou na sulfitação. 

Quando em presença de soluções ácidas (como pode ser o caso de refrigerantes) se unem e 

precipitam formando os chamados ABF. Na Figura 6 foi possível observar células 
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parenquimáticas; epiderme com cutícula evidenciada pela reação positiva de substâncias lipídicas; 

proteínas, pectinas, polissacarídeos e fenóis da parede celular; grânulos de amido, confirmando o 

que estudos anteriores já haviam apontados como compostos que levam a formação dos ABF. 

Diversos estudos vêm avaliando a composição dos ABF oriundo de açúcar de cana-de-açúcar 

apontando diversos compostos como percurssores de flocos, entre estes os polissacarídeos e 

proteínas são apontados como principais compostos que formam os chamados flocos primários e 

que a partir destes, outros compostos podem se aderir levando ao aumento do diâmetro dos 

flocos com o passar dos dias (CLARKE et al., 1978 ). No entanto, nunca houve um estudo que 

mostrasse claramente a característica química dos ABF, comprovando que todos os compostos 

que estão presentes em uma célula vegetal de cana-de-açúcar fazem ou podem fazer parte dos 

ABF. 

 No processo de produção de açúcar, a cana-de-açúcar passa por um preparo onde 

ela é desintegrada por facas rotativas, seguidas dos desfibradores a fim de facilitar extração do 

caldo contido nas células parenquimáticas. O caldo extraído ainda contém impurezas, como 

bagacilhos e minerais, que devem ser removidos por peneiras e filtros, permitindo que o caldo 

siga para o processo de clarificação (caleagem e/ou sulfitação) com objetivo de eliminar a 

máxima quantidade de impurezas solúveis, mediante a coagulação de colóides e formação de 

precipitados que adsorvem e arrastam as impurezas (REIN, 2007). Segundo Foong et al. (2004), 

mesmo após o refino do açúcar cristal através de processos de clarificação, descoloração e 

cristalização, muitas impurezas podem permanecer aderidas ao cristal de açúcar, que são inerentes 

à cana-de-açúcar ou resultantes de contaminação microbiana. Pelos resultados obtidos, pode-se 

concluir que durante o processo de desintegração da cana-de-açúcar, partículas celulares, que 

variam de 50 a 200 µm, podem acabar não sendo retiradas durante o processo de clarificação, 

ficando aderidas aos cristais de sacarose ao final do processo e levando a formação dos flocos 

ácidos durante a produção de bebidas ácidas como os refrigerantes.  
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Figura 5. Detecção de células e compostos presentes no colmo de cana-de-açúcar em flocos 
ácidos de açúcar cristal. A. Células parenquimáticas coradas com azul de toluidina. B. Epiderme 
com cutícula evidenciada pela reação positiva de substâncias lipídicas (seta) com Sudan IV. C. 
Reação positiva das proteínas (seta) da parede celular com xylidine Ponceau. D. Reação positiva 
na parede celular para pectinas e polissacarídeos (seta) com vermelho de rutênio. E. Reação 
positiva na parede celular de fenóis (setas) com cloreto férrico. F. Reação positiva para grânulos 
de amido (seta) com cloreto de zinco iodado, extravasado das células. Ep= Epiderme, Es= 
Estômato, Pa= Parênquima. 

 



59 
 

 

Figura 6. Porções de tecidos e células rompidas do colmo de cana-de-açúcar em flocos ácidos. 
A. Células parenquimáticas intactas e células degradadas (*). B. Epiderme com presença de 
estômatos. C. Células xilemáticas do tipo traqueíde anelar. D. Diferentes tecidos rompidos 
aglomerados (setas). E. Células com parede celular de coloração amarelada (setas) para lignina 
com cloreto de zinco iodado. F. Tecido parenquimático com proteínas com coloração vermelha 
na parede celular (setas). Ep= Epiderme, Es= Estômato, Pa= Parênquima, Xi=Xilema 
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5.3.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e sistema de energia dispersiva 

(EDS) 

As análises dos ABF por microscopia eletrônica de varredura mostraram uma diversa 

composição mineral, os quais podem ser observados na Tabela 8. Foi possível observar que 

dentre os compostos minerais, o que se encontra em maior proporção é o silício que respresenta 

2,5 % da amostra de ABF analisada. Muitos trabalhos vêm apontando a sílica como um dos 

principais compostos inorgânicos presentes no ABF e que podem influenciar na sua formação 

(STANSBURY e HOFFPAUIR, 1959; COHEN et al., 1970; CLARKE et al., 1978). 

 

Tabela 8. Composição inorgânica das amostras de ABF isolados de açúcar de cana-de-açúcar 
analisadas através da técnica de SEM-EDS.  

Elementos g/100g Sigma Wt % 

C 56,46 0,21 

O 40,31 0,21 

Si 2,51 0,03 

Al 0,29 0,02 

S 0,18 0,01 

Fe 0,13 0,01 

P 0,11 0,01 

Total 100,0 0,02 

 

A cana-de-açúcar responde favoravelmente à adubação com silício, particularmente em 

solos pobres nesse elemento (Si<20 mg kg-1). Estudos agronômicos demonstram que a aplicação 

de silício pode resultar em benefícios para a cultura da cana-de-açúcar. Um aumento médio de 14 

ton ha-1 de cana-de-açúcar foi observado com a aplicação de 4 ton ha-1 de fontes de Si no plantio 

da cana-de-açúcar (KORNDÖRFER et al., 2000). Estudos têm demonstrado que nem todo esse 

sílicio é removido na clarificação do caldo de cana-de-açúcar, podendo ainda participar da 

composição do açúcar e, consequentemente da formação dos flocos ácidos (FOONG et al., 

2004). Alexander e Parrish, em 1953, encontraram sílica em amostras de xaropes de açúcar de 

cana. E ainda, de acordo com Cohen et al. (1970) a composição dos ABF mostram teores de 

sílica da ordem de 12,8%, se destacando entre outras impurezas inorgânicas. 

 Segundo Foong et al. (2004), compostos encontrados em flocos ácidos podem 

incluir polissacarídeos, proteínas, lipídios, ceras e sílica sendo que estes compostos podem ser 

originários da água, do açúcar, do inóculo utilizado no preparo da bebida, entre outros 
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ingredientes de bebida ou de aditivos utilizados na fabricação das bebidas. No entanto, pode-se 

observar nesse estudo que a formação de ABF se deu principalmente a partir do açúcar cristal, 

uma vez que não houve adição de nenhum outro ingrediente durante o estudo. Larsson et al. 

(1999) fornece evidências de que a sílica pode desempenhar um papel fundamental na formação 

de ABF. Segundo Cohen et al. (1970), a sílica é a principal impureza inorgânica que está presente 

nos ABF e, para Roberts e Carpenter (1974), ela pode contribuir com 63.5% da massa dos ABF 

formados em bebidas simuladas, ou seja, é essencial o entendimento do papel da sílica na 

formação de ABF. 

5.3.3. Identificação de compostos presentes nos ABF de açúcar de cana anlisados 

através espectrometria por ESI MS 

 Inúmeros compostos químicos foram identificados nas amostras de ABF por 

ESI-Q-ToF e MALDI-MS (Tabela 9, 10 e 11), os quais são essencialmente lipídios naturalmente 

encontrados em tecidos de cana-de-açúcar e compostos fenólicos amplamente distribuídos em 

cana-de-açúcar ou em seu caldo; como aqueles identificados por Colombo et al. (2009).  

 Dentre os compostos detectados por ESI-Q-ToF foram identificados o ácido 

triacontanóico, ácido octacosanóico, ácido hexadecanóico e ácido n-octadecanóico (Figura 7). 

Esses compostos estão presentes na composição de bagaço e palha de cana-de-açúcar como 

reportado por Río et al. (2015), em seu trabalho de caracterização lipídica do bagaço e palha de 

cana-de-açúcar. Estudos pioneiros realizados por Stansbury e Hoffpauir (1959) mostraram que os 

ABF são formados por lipídios, proteínas, cinzas e minerais, principalmente a sílica. No mesmo 

estudo foi demonstrado que, embora os lipídios estivessem presentes nos ABF, eles não eram os 

potenciais percussores do ABF e, por isso, sua remoção não impediria sua formação. 

 Segundo Río et al. (2015), o bagaço e a palha de cana-de-açúcar são constituídos 

basicamente por celulose, hemicelulose e lignina, mas contém significativas quantidades de 

lipídios (~1-2% w/w). As análises histoquímicas mostraram que os ABF são constituídos de 

resíduos celulares presentes no açúcar, portanto, os compostos lipídicos detectados na análise por 

MS são oriundos das células da cana-de-açúcar. 

 Também foram identificados por ESI-Q-ToF, compostos fenólicos como p-

hidroxibenzaldeído e vanillina (Figura 7). Estes têm sido reportados em parede celular de bagaço 

de cana-de-açúcar por Xu et al. (2005). Tais compostos também foram encontrados em açúcar 

mascavo por Payet et al. (2005). Os compostos fenólicos como a vanillina são comumente 

encontrados em resíduos da agroindústria associada à lignina através de ligações éter (PAN et al., 

1998; XU et al., 2005). O p-hidroxibenzaldeído é encontrado também associado à lignina como 
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mostrado por Sun et al. (2004). Esses compostos identificados confirmam os resultados 

apresentados pelas análises histológicas, que os ABF são originados a partir de resíduos celulares 

presentes nos cristais de açúcar. 

 

Tabela 9. Compostos identificados em ABF de açúcar cristal de cana-de-açúcar. Os compostos 
identificados representam a fase orgânica (apolar) da extração de lipídios pelo método de Bligh e 
Dyer (1959). 

Compostos Massa Experimental Massa Exata ∆ppm Fórmula Química 

p-hidroxibenzaldeído 121,02947 122,0368 4 C7H6O2 

Vanillina 151,03988 152,0473 0 C8H8O3 

Ácido triacontanóico  451,44856 452,4593 3 C30H60O2 

Ácido hexadecanóico  255,23253 256, 2402 
4 C16H32O2 

Ácido n-octadecanóico  283,26355 284,2715 
2 C18H36O2 

Ácido octacosanóico  423,41858 424,7430 
3 C28H56O2 
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Figura 7. Espectros encontrados através de espectrometria de massas por ESI-Q-Tof. A. ácido 
octadenóico (m/z 423.41858) e ácido triacontanol (m/z 451.44856). B. ácido hexadecanóico 
(m/z 255.23253) e acido n-octadecanóico (m/z 283.26355). C. p-hidroxibenzaldeído (m/z 
121.02947) e vanillina (m/z 151.03988).  

 

Foram encontrados muitos outros compostos nas amostras de flocos ácidos analisadas 

por espectrometria de massa através de ESI Q-Tof e MALDI-MS. Estes compostos estão 

apresentados nas tabelas 10 e 11. Dentre os resultados obtidos para a identificação de compostos 

lipídicos observados na Tabela 10, é possível observar, que o método mais eficiente na extração 

foi o método Bligh e Dyer convencional, permitindo a identificação de maior número de 

compostos.  

Os compostos encontrados na composição dos flocos ácidos são compostos oriundos 

da célula da planta cana-de-açúcar de diferentes classes, e de acordo com a literatura, são 

compostos encontrados amplamente em tecidos vegetais. Dentre os compostos destaca-se a 

cardiolipina, um fosfolípidio específico de membranas mitocondriais. A cardiolipina é um 

componente universal das mitocôndrias em todos os eucariotos. Ele tem uma estrutura dimérica 
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única, constituído por dois resíduos de ácido fosfatídico ligados por uma glicerolponte, o que dá 

origem a propriedades físico-químicas únicas. A cardiolipina desempenha um papel importante 

na organização estrutural e na função das membranas mitocondriais (REN, et al. 2014).  

Também foram identificados compostos pertencentes à classe das acilcarnitinas, de 

acordo com a literatura a carnitina está ligado a diversas vias metabólicas dos ácidos graxos em 

tecidos de plantas (BOURDIN, 2007). E ainda glicosilceramida, um esfingolipídio predominante 

nos extratos dos tecidos vegetais, onde também são encontrados glicofosfoesfingolipídios 

(WARNECKE e HEINZ, 2003) também presentes em nossas amostras, dentre muitos outros 

compostos encotrados. Reforçando o fato de que os ABF são constituídos de resíduos celulares.  
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Tabela 10. Compostos identificados nas amostras dos ABF analisadas por ESI-Q-ToF. Os 
compostos foram identificados através de comparação dos íons detectados pelo banco de dados 
LIPID MAPS Lipidomics Gateway. As nomenclaturas dos compostos estão em inglês como 
fornecido pelo banco de dados.  

Amostra Classe Nomenclatura 

Massa de 

entrada 

Massa 

encontrada 

Erro  

(ppm) Íon Fórmula 

ABFa Ácidos Graxos FA(10:2(cyclo)) 165,0192 165,0921 0,0730 [M-H]- C10H13O2 

ABFb Ácidos Graxos FA(10:1(cyclo)) 167,0209 167,1077 0,0869 [M-H]- C10H15O2 

ABFb Ácidos Graxos FA(10:1(cyclo)) 169,0977 169,1223 0,0246 [M+H]+ C10H17O2 

ABFb Ácidos Graxos FA(10:0(cyclo)) 170,9727 171,1380 0,1653 [M+H]+ C10H19O2 

ABFb Ácidos Graxos FA(11:3(cyclo)) 179,1071 179,1067 0,0005 [M+H]+ C11H15O2 

ABFa Ácidos Graxos FA(16:0) 255,2326 255,2329 0,0004 [M-H]- C16H31O2 

ABFb Ácidos Graxos 

FA(16:2(OH4,Ke

2,Ep2,cyclo)) 368,9161 369,0827 0,1666 [M-H]- C16H17O10 

ABFb Ácidos Graxos 

FA(18:5(OH3,Ke

2,Ep2,cyclo)) 374,9040 375,0721 0,1681 [M-H]- C18H15O9 

ABFb Ácidos Graxos 

FA(20:5(OH2,Ke

2,Ep2,cyclo)) 386,9372 387,1085 0,1713 [M-H]- C20H19O8 

ABFb Ácidos Graxos 

FA(17:0(OH4,Ke

2,Ep2,cyclo)) 386,9372 387,1297 0,1925 [M-H]- C17H23O10 

ABFb Ácidos Graxos 

FA(17:1(OH4,Ke

2,Ep2)) 386,9372 387,1297 0,1925 [M-H]- C17H23O10 

ABFb Ácidos Graxos 

FA(18:5(OH4,Ke

2,Ep2,cyclo)) 390,8960 391,0670 0,1710 [M-H]- C18H15O10 

ABFb Ácidos Graxos 

FA(29:5(OH4,Ke

2,Ep2,cyclo)) 545,0671 545,2392 0,1721 [M-H]- C29H37O10 

ABFa Esfingolípidos Sph(m16:0) 256,2351 256,2646 0,0295 [M-H]- C16H34NO 

ABFa Esfingolípidos Sph(m18:0) 284,2662 284,2959 0,0297 [M-H]- C18H38NO 

ABFb Esfingolípidos Sph(t16:0) 290,0757 290,2690 0,1932 [M+H]+ C16H36NO3 

ABFa Esfingolípidos Sph(d18:1) 300,2010 300,2897 0,0896 [M+H]+ C18H38NO2 

ABFa Esfingolípidos Sph(d18:0) 302,1966 302,3054 0,1088 [M+H]+ C18H40NO2 

ABFa Esfingolípidos Sph(t18:1) 316,2133 316,2846 0,0713 [M+H]+ C18H38NO3 
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Amostra Classe Nomenclatura 

Massa de 

entrada 

Massa 

encontrada 

Erro  

(ppm) Íon Fórmula 

ABFa Esfingolípidos Sph(d20:0) 330,2279 330,3367 0,1087 [M+H]+ C20H44NO2 

ABFa Esfingolípidos S1P(t14:1) 340,3212 340,1884 0,1329 [M+H]+ C14H31NO6P 

ABFb Esfingolípidos Sph(t20:1) 342,1099 342,3013 0,1914 [M-H]- C20H40NO3 

ABFa Esfingolípidos Sph(t20:1) 344,2296 344,3159 0,0862 [M+H]+ C20H42NO3 

ABFb Esfingolípidos S1P(t16:1) 368,1148 368,2197 0,1049 [M+H]+ C16H35NO6P 

ABFa Esfingolípidos S1P(d18:0) 382,3695 382,2717 0,0979 [M+H]+ C18H41NO5P 

ABFa Esfingolípidos S1P(d20:2) 404,1028 404,2571 0,1543 [M-H]- C20H39NO5P 

ABFa Esfingolípidos HexSph(d14:1) 404,1028 404,2654 0,1626 [M-H]- C20H38NO7 

ABFb Esfingolípidos S1P(d20:2) 406,3303 406,2717 0,0587 [M+H]+ C20H41NO5P 

ABFb Esfingolípidos HexSph(d14:1) 406,3303 406,2800 0,0504 [M+H]+ C20H40NO7 

ABFb Esfingolípidos S1P(d20:0) 410,1666 410,3030 0,1363 [M+H]+ C20H45NO5P 

ABFa Esfingolípidos HexSph(t16:1) 450,4310 450,3062 0,1249 [M+H]+ C22H44NO8 

ABFa Esfingolípidos HexSph(d18:0) 464,3081 464,3582 0,0500 [M+H]+ C24H50NO7 

ABFa Fosfoesfingolipídio  M(IP)2C(t34:0) 1200,7612 1200,6065 0,1547 [M-H]- C52H100NO25P2 

ABFa Fosfoesfingolipídio M(IP)2C(t44:2) 1336,7321 1336,7317 0,0004 [M-H]- C62H116NO25P2 

ABFa Fosfoesfingolipídio M(IP)2C(d45:1) 1336,7321 1336,7681 0,0360 [M-H]- C63H120NO24P2 

ABFa Acilcarnitinas  CAR(10:0) 316,2133 316,2483 0,0350 [M+H]+ C17H34NO4 

ABFa Acilcarnitinas  CAR(12:0) 342,1099 342,2650 0,1551 [M-H]- C19H36NO4 

ABFa Acilcarnitinas  CAR(12:0) 344,2296 344,2796 0,0499 [M+H]+ C19H38NO4 

ABFb Acilcarnitinas  CAR(17:2) 410,1666 410,3265 0,1598 [M+H]+ C24H44NO4 

ABFa Acilcarnitinas  CAR(17:0) 414,3217 414,3578 0,0360 [M+H]+ C24H48NO4 

ABFa Acilcarnitinas  CAR(18:3) 422,3996 422,3265 0,0732 [M+H]+ C25H44NO4 

ABFa Acilcarnitinas  CAR(20:3) 450,4310 450,3578 0,0733 [M+H]+ C27H48NO4 

ABFa Ceramidas Cer(t27:0) 458,3481 458,4204 0,0722 [M+H]+ C27H56NO4 

ABFa Ceramidas Cer(t42:0) 666,8310 666,6406 0,1904 [M-H]- C42H84NO4 

ABFa Ceramidas Cer(d47:2) 716,8318 716,6926 0,1392 [M-H]- C47H90NO3 

ABFa Ceramidas Cer(d51:0) 776,8744 776,7865 0,0880 [M-H]- C51H102NO3 

ABFa Ceramidas Cer(t51:0) 792,8485 792,7814 0,0671 [M-H]- C51H102NO4 

ABFa Glicero fosfoserina LPS(10:0) 414,3231 414,1888 0,1342 [M+H]+ C16H33NO9P 
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Amostra Classe Nomenclatura 

Massa de 

entrada 

Massa 

encontrada 

Erro  

(ppm) Íon Fórmula 

ABFa Fosfatidilserina PS(66:5) 1200,7612 1200,9516 0,1904 [M-H]- C72H131NO10P 

ABFa Cardiolipins (CL) CL(64:7) 1337,7348 1337,8554 0,1206 [M-H]- C73H127O17P2 

ABF
a 

: amostras extraídas pelo método convencional de Bligh e Dyer.  
ABF

b 
: amostras extraídas pelo método de Bligh e Dyer de acordo com Van der Werf et al. (2012).  

 

 

Os resultados apresentados a Tabela 11, mostram os componentes identificados por 

espectrometria de massa através MALDI-MS. Foram encontrados muitos compostos, destacando 

a presença de toxinas (Fumonisin FP1), fitoesterol (18:0-Glc-Sitosterol), coenzimas, 

triterpenóides glicosilado (Periandrin V), flavonoides, carboidrato estrutural glicosaminoglicana 

(Keratan), carotenóides (Thermobiszeaxanthin-13-15/ Zeaxanthin diglucoside diester). No 

entanto, há a necessidade de estudos mais específicos para a confirmação desses compostos na 

composição dos ABF.  
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Tabela 11. Compostos identificados em ABF analisadas por MALDI-ToF MS. Os compostos 
foram identificados através de comparação dos íons detectados contra banco de dados Metlin.  

Método de 

Extração 
Nomenclatura 

Massa 

Experimental 

(m/z) 

Massa Íons 
∆ 

(ppm) 
Fórmula 

ABFIV Fumonisina A2 770,4 747,4041 [M+Na]+ 8 C36H61NO15 

ABFIV 

1-(8-[5]- ladderano-octanil) -2- (8- [3] 

-ladderano-octanil) -sn-

glicerofosfocolina 

800,6 799,5880 [M+H]+ 5 C48H82NO6P 

ABFI 18:0-Glc-Sitosterol 801,4 842,7000 [M+H]+ 8 C53H94O7 

ABFI Periandrin V 801,4 778,4140 [M+H]+ 3 C41H62O14 

ABFIV alfa-Chaconina 874,5 851,5031 [M+Na]+ 8 C45H73NO14 

ABFI (1-Hidroxiciclohexan-1-yl)acetil-CoA 930,2 907,1989 [M+H]+ 12 C29H48N7O18P3S 

ABFII 

Chrysoeriol 7-[feruloil-(->2)-

glucuronil-(1->2)-glucuronil-(1->3)-

glucuronida] 

1027,2 1004,2070 [M+Na]+ 3 

C44H44O27 

 

ABFIII Gangliósido GD3 (d18:1/16:0) 1444,8 1443,8086 [M+H]+ 10 C68H121N3O29 

ABFIII Stearidonoyl CoA 1048,3 1025,3136 [M+Na]+ 2 C39H62N7O17P3S 

ABFI Trihexosilceramida (d18:1/9Z-18:1) 1050,7 1049,6862 [M+H]+ 6 C54H99NO18 

ABFII Keratan (glicosaminoglicanos) 1075,1 1052,1073 [M+Na]+ 3 C28H48N2O32S4 

ABFI 2-Hidroxiphitanoil-CoA 1078,4 1077,4024 [M+H]+ 8 C41H74N7O18P3S 

ABFIV Ginsenoside Rb1 1109,6 1108,6029 [M+H]+ 9 C54H92O23 

ABFII M(IP)2C(d18:0/16:0(2OH)) 1224,6 1201,6138 M+H]+ 2 C52H101NO25P2 
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ABFIII 

(Z)-N-[(E,2S,3R)-1-[(2R,4R,5S)-5-

[(2S,4R,5S)-5-[(2S,4R,5R)-3-

acetamido-4,5-dihydroxy-6-

(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-

[(2S,4R,5S)-3-acetamido-4,5-

dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-

yl]oxy-3-hydroxy-6-

(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-

dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-

yl]oxy-3-hydroxyoctadec-4-en-2-

yl]tetracos-15-enamide 

1296,8 1295,8078 [M+H]+ 11 C64H117N3O23 

ABFIII 

GalNAcbeta1-4(NeuGcalpha2-

3)Galbeta1-4Glcbeta-

Cer(d18:1/26:1(17Z)) 

1532,9 1509,9283 [M+Na]+ 11 C75H135N3O27 

ABFII 

Galalpha1-3(Fucalpha1-2)Galbeta1-

3GalNAcbeta1-4(NeuAcalpha2-

3)Galbeta1-4Glcbeta-

Cer(d18:1/24:0) 

1939,1 1938,0813 [M+H]+ 5 C91H163N3O40 

ABF
I
: Amostras preparadas com ácido fórmico utilizando como matrix ácido sinapínico; ABF

II
: Amostras preparadas com ácido 

trifluoroacético sem matrix; ABF
III

: Amostras preparadas com ácido trifluoroacético e matriz alfa-ciano; ABF
IV

: Amostras 
preparadas com ácido trifluoroacético e matrix ácido sinapínico. 

 

O problema da formação dos flocos ácidos foi muito evidenciado no final da década de 

1970, período no qual muitas pesquisas foram desenvolvidas sobre sua composição e mecanismo 

de sua formação (FOONG, 2004). Atualmente esse problema tem se tornado muito recorrente 

na indústria produtora de açúcar. Isso se dá em um período no qual rege a Lei nº 11.241/2002 

que dispõe sobre a eliminação da queima da palha da cana-de-açúcar e consequentemente do 

aumento da quantidade de impurezas vegetais na indústria. 

A colheita mecanizada de cana picada provoca aumento dos índices de impurezas, 

reduzindo a qualidade tecnológica da matéria-prima (MAGALHÃES e BRAUNBECK, 1998) e 

elevando os custos de produção do etanol e do açúcar (NEVES et al., 2006). O reflexo desse 

problema se reflete no açúcar produzido, de menor qualidade, com maior quantidade de 

impurezas, resultando em problemas dentre os quais podemos citar a formação dos flocos ácidos, 

analisados neste trabalho.  
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5.3.4. Interferência microbiológica na formação de ABF 

 Os resultados das análises microbiológicas confirmaram a ausência de micro-

organismos na composição dos flocos ácidos. Os ABF foram preparados de forma estéril com o 

açúcar esterilizado com radiação ultravioleta, água acidificada autoclavada e preparação em 

ambiente estéril, a fim de eliminar qualque interferência microbiológica na formação dos ABF e 

avaliar se haveria a formação dos flocos ácidos. Após dez dias de análise os resultados mostraram 

que, mesmo quando preparados de forma estéril há a formação de flocos ácidos, o que corrobara 

para a não associação de micro-organismos na formação dos flocos ácidos. Esses então foram 

inoculados em meio de cultivo específicos para bactérias e fungos para avaliar se haveria o 

surgimento de colônias nas placas preparadas. E não houve presença de formação de colônias 

nas placas inoculadas com os flocos ácidos estéreis.  

De acordo com a literatura, os flocos ácidos apresentam características diferentes dos 

flocos microbiológicos, sendo que Morel du Boil (1997) relata que a aparência dos ABF se 

assemelha a de fungos filamentosos, no entanto uma característica que os diferenciam é que os 

flocos ácidos se desfazem facilmente em agitação e voltam a se formar com o passar do tempo. 

Ainda de acordo com a literatura a presença de bactéria traz um caráter gelatinoso à solução, 

presença de leveduras e fungos pode ser detectada por cor e odor característicos em soluções 

açucaradas e flocos microbiológicos não apresentam aspectos nebulosos ou com fios como os 

flocos ácidos (CLARKE et al ., 1978; ASHURST , 1998). Não relacionando micro-organismos a 

formação e composição dos ABF.  

5.4. Influência do pH e da temperatura na formação de flocos ácidos 

O pH e o parâmetro físico temperatura, foram analisados quanto a influência na 

formação dos flocos ácidos. De acordo com a literatura, o pH parece ser uma fator chave para a 

formação dos flocos ácidos e, o baixo pH utilizado para produção de refrigerante é considerado o 

fator que impulsiona a formação dos flocos ácidos, pois muitas impurezas do açúcar têm uma 

carga superficial baixa em pH ácido (STANSBURY e HOFFPAUIR, 1959).  

Foram avaliados diferentes teores de pH, sendo pH 1,5 como o indicado na 

metodologia oficial de análise de flocos (controle), pH 2,8 e 3,4 por serem pH no qual a sacarose 

é submetida durante o tratamento do caldo na indústria de produção de açúcar e pH 4,5 

semelhante ao pH do caldo de cana-de-açúcar. Os resultados das análises mostraram que quanto 

menor pH da solução açucarada mais rápido são formados os flocos ácidos. Na Tabela 12 

podemos observar que na amostra controle os flocos começam a se formar a partir do terceiro 
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dia; em pH 2,8 iniciam sua formação a partir do sexto dia de análise e para pH 3,4 e 4,5 os flocos 

surgem a partir do sétimo dia. No entanto, no décimo dia de análise todos os flocos apresentaram 

valores semelhantes entre 3  e 4 que representam os tamanhos aproximados dos flocos de acordo 

com a metodologia (Tabela 3).  

Estudos, como o de Lemos (2013) relatam a formação de precipitados em refrigerantes 

conhecidos como flocos ácidos os quais têm sido relacionados com a presença de polissacarídeos 

no açúcar utilizado para produção dessas bebidas. Sendo que o mecanismo de formação do floco 

em bebidas carbonatadas ácidas ainda não é totalmente conhecido. Para Clarke et al. (1999), o 

floco ácido, tem início com a formação de um “floco intermediário”, através da interação de 

proteínas com polissacarídeos. Na sequência, há interação com amido, dextrana, silicato, 

substâncias coloidais solúveis e outros polissacarídeos. O ácido glucurônico proveniente dos 

polissacarídeos e os resíduos de amina primários são de carga oposta ao pH de bebidas e através 

da atração de carga, se combinam para formar um coacervato como a base para formação de uma 

rede de flocos.  No entanto, outros compostos constituintes do caldo podem influenciar na 

formação desses precipitados. 

Ainda de cordo com Clarke et al., (1999) a formação dos flocos acontecem em pH<5 

devido a presença de polissacarídeos e proteínas, a partir de determinadas concentrações. Os 

acidulantes tem como função regular a doçura do açúcar, realçar o paladar e baixar o pH da 

bebida, inibindo a proliferação de micro-organismos. Todos os refrigerantes possuem pH ácido 

(2,7 a 3,5 de acordo com a bebida). Na escolha do acidulante o fator mais importante é a 

capacidade de realçar o sabor em questão. Sendo que o ácido fosfórico (INS 338) apresenta a 

maior acidez dentre todos aqueles utilizados em bebidas e é utilizado principalmente nos 

refrigerantes do tipo cola (CELESTINO, 2010). E por isso é utilizado na metodologia de análise 

de formação de flocos usada ao longo deste trabalho.  

 

Tabela 12. Resultados para formação de flocos ácidos em diferentes níves de pH analisado 
durante 10 dias segundo a metodologia.  

Formação de flocos ácidos (dias) 

pH 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Índice* 
1,5 - - + + + + + + + + 4 
2,8 - - - - - + + + + + 4 
3,4 - - - - - - + + + + 4 
4,5       + + + + 3 

*Valores atribuídos de acordo com a metodologia ICUMSA GS 2/3-40 A (2005). 
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Para a inflência da temperatura foram testadas três diferentes temperaturas sendo elas: 

temperatura ambiente por ser indicada pela metodologia da análise de flocos (controle); 

temperatura de 48 ± 0,05 °C por ser uma temperatura que o açúcar pode atingir durante seu 

armazenamento e 4 ± 0,05 °C para avaliar sua formação em um ambiente refrigerado na busca 

por uma solução do problema. E foi possível observar (Tabela 13) que houve formação de flocos 

ácidos em todas as amostras independente da temperatura, sendo que para amostras submetidas à 

temperatura ambiente (25 °C ± 0,05) os primeiros flocos surgem a partir do terceiro dia, 

enquanto que a 48 °C iniciam sua formação no sexto dia e a 4 °C começam a surgir no oitavo dia. 

Muito embora os flocos submetidos às temperaturas de 4 e 48 °C demorem mais para surgirem, 

ao final da análise, no décimo dia, o tamanho dos flocos se assemelham aos flocos formados pela 

amostra controle segundo o índice estabelecido pelo método oficial do ICUMSA. O que nos 

indica que a formação dos flocos ácidos independe da temperatura para sua formação.  

A temperatura participa do processo de produção do refrigerante, uma vez que, o 

xarope simples, também conhecido como calda base, é obtido através da diluição do açúcar 

cristal em água quente (reduz o risco de contaminação microbiana), seguido de cozimento a 

temperatura de 85 - 100ºC, de modo a retirar impurezas que possam gerar problemas de odor e 

sabor no produto final (SANTOS e RIBEIRO, 2005). No entanto em nossos resultados a 

formação dos ABF se mostrou independente do fator temperatura.  

 

Tabela 13. Resultado para formação de flocos ácidos analisados em diferentes temperaturas 
durante 10 dias de análise segundo a metodologia.  

Formação de flocos ácidos (dias) 

Temperatura 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Índice* 
25° C - - + + + + + + + + 4 
4°C - - - - - - - + + + 3 
48° - - - - - + + + + + 4 

*Valores atribuídos de acordo com a metodologia ICUMSA GS 2/3-40 A (2005). 
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6. CONCLUSÃO 

Todas as amostras de açúcar analisadas apresentaram formação de flocos ácidos e os 

parâmetros que mais se relacionam à formação desses compostos são os compostos fenólicos 

presentes no cristal de açúcar, a cor ICUMSA do açúcar seguida da turbidez.  

O tratamento realizado no xarope de açúcar branco em resina de adsorção mostrou-se 

eficiente na purificação das amostras, reduzindo significativamente a cor e turbidez das amostras. 

O tratamento não apresentou excessivas perdas nos teores de sacarose, muito embora ocorra um 

aumento nos teores de açúcares redutores. Após o uso da coluna foi observado, durante o 

processo de lavagem e regeneração da resina, a presença de precipitados semelhantes aos flocos, 

levando a considerar que os agentes que levam a formação dos flocos ficam adsorvidos a resina 

durante o tratamento purificando a amostra. 

Os resultados químicos mostraram que os flocos ácidos são formados por 

remanescentes de células vegetais da cana-de-açúcar que não são retirados durante o processo de 

tratamento do caldo de cana e acabam aderidos ao cristal de açúcar. Esses, quando em meio 

ácido se unem formando precipitados. Por se tratarem de resíduos celulares, os flocos ácidos são 

ricos em diferentes compostos químicos, dentre eles, lipídios, ácidos graxos, proteínas, pectinas e 

polissacarídeos, fenólicos da parede celular e grânulos de amido. Alguns compostos fenólicos 

característicos de cana-de-açúcar foram identificados como fazendo parte dos ABF. Sendo 

possível concluir também que há significativas concentrações de silício e alumínio e que não há 

micro-organismos presentes na composição dos flocos ácidos.  

Além disso, observou-se formação de flocos em todos os pH e temperaturas testados. 

Sendo o pH é um fator que interfere na formação dos flocos ácidos e que sua formação 

independe da temperatura de análise.  
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