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RESUMO
A agroindústria canavieira no Brasil é um setor de destaque por exercer papel
fundamental na economia, sendo responsável pela geração de empregos, renda e produtos e
subprodutos de interesse como, açúcar, etanol e energia. A clarificação do caldo de cana é um
dos processos unitários mais críticos das usinas açucareiras. Atualmente, o açúcar brasileiro é
clarificado utilizando-se o processo de contato com dióxido de enxofre, conhecido como
sulfitação. Existe, porém, uma tendência mundial na redução do uso de compostos à base de
enxofre nos alimentos, devido a possíveis efeitos nocivos à saúde. Além disso, a queima de
enxofre elementar nas usinas é fonte de emissões de gases sulforosos, desconforto no ambiente
de trabalho das fábricas e corrosão de metais nas instalações industriais. Dessa forma,
alternativas à sulfitação têm sido avaliadas, entre as quais a ozonização, processo que carece de
estudos fundamentais. No presente trabalho foram avaliados parâmetros de transferência de
massa do ozônio, tanto em água como em solução modelo contendo sacarose e compostos
fenólicos presentes no caldo de cana (ácidos ácido p-cumárico, cafeico, siríngico e clorogênico,
além do flavonoide quercetina). A partir destes experimentos foi verificado que a ozonização
da mistura de fenólicos é caracterizada por uma reação lenta devido à presença de ozônio
dissolvido no meio. Observou-se que não houve degradação da sacarose e os principais
intermediários identificados foram ácidos orgânicos, não ocorrendo, porém, mineralização
completa dos compostos fenólicos. Após este estudo foram realizados experimentos de
ozonização com caldo de cana seguindo um projeto experimental com o objetivo de verificar a
remoção de cor ICUMSA e também de compostos fenólicos. Verificou-se importante remoção
de cor (80%) após duas horas de ozonização a 40 oC, empregando-se 30 mg L-1 de ozônio no
gás alimentado à vazão de 0,5 L min-1. Por outro lado, obtiveram-se 50% de remoção de
compostos fenólicos para concentração de O3 no gás de 20 mg L-1, vazão de gás de 0,5 L min1

e temperatura de 60 °C. Realizou-se por fim uma análise econômica preliminar para fins de

comparação entre o processo de sulfitação e ozonização. O processo de ozonização demanda
um investimento inicial maior que a sulfitação e à peroxidação. Quando os custos operacionais
são comparados verifica-se que o custo operacional para a ozonização é 29% menor que a
sulfitação e 43% menor que a peroxidação. Os resultados sugerem a possível aplicação da
ozonização como tecnologia alternativa à utilização de enxofre no processo de clarificação.
Palavras-chave: Ozônio. Caldo de cana-de-açúcar. Compostos fenólicos. Cor ICUMSA.
Ozonização. Intermediários. Açúcar. Transferência de massa.

ABSTRACT
The sugarcane agroindustry in Brazil currently stands out because it plays a major role in the
economy, being responsible for generating jobs, income and products and by-products of
interest, such as sugar, ethanol and power. The clarification of sugarcane juice is one of the
most critical unit processes in sugar mills. Brazilian sugar is clarified using the sulphitation
process. There is a worldwide trend in reducing the use of sulfur compounds in food because
of its possible harmful effects on the consumer. In addition, burning elemental sulfur causes
serious environmental problems, such as emissions of sulfurous gases, causing acid rain,
discommodity in the working environment of plants and corrosion of metals in industrial
facilities. Alternative treatments of sugarcane juice, replacing sulfur dioxide have been
considered, among them ozonation. The main limitation of ozonation processes is gas-liquid
mass transfer. In the present work, ozone mass transfer parameters were evaluated both in water
and in model solutions of sucrose containing phenolic compounds present in the sugarcane
juice. The main degradation products formed during the process were identified. From these
experiments, ozonation of phenolic compounds in solution is characterized by a slow reaction
due to the presence of dissolved ozone in the medium. The main intermediates identified were
organic acids demonstrating that complete mineralization of the phenolic compounds does not
occur. Ozonation experiments with sugarcane juice were carried out following an experimental
design aiming at studying color and phenolic compounds removals. After two-hour experiments
80% color removal was achieved ozone concentration of 30 mg L-1, 0.5 L min-1 flow rate and
40 ° C. Moreover, 50% removal of phenolic compounds was achieved for 20 mg L-1 ozone
concentration, 0.5 L min-1 flow rate and 60 ° C. The results confirm the efficiency of color
removal, main target of the sugar industry. Finally, a preliminary economic analysis was carried
out the purpose of comparing the sulphitation and ozonation process, and it was verified that
ozonation requires an initial investment greater than sulphitation. Ozonation process requires
an initial investment greater than sulphitation and peroxidation. On the other hand, operating
costs were compared, the operating cost for ozonation is 29% lower than sulphitation and 43%
lower than peroxidation. Results suggest the possible application of ozonation as an alternative
technology to the use of sulfur in the clarification process.

Keywords: Ozone. Sugarcane juice. Phenolic compounds. ICUMSA color. Ozonation.
Intermediates. Sugar. Mass transfer.
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1

Introdução e Justificativa
O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo seguido por Estados Unidos,

Índia, Tailândia e China. O cultivo da cana-de-açúcar no Brasil ocupa aproximadamente 9,7
milhões de hectares (UNICA, 2016). Além disso, a produção de açúcar e álcool se destaca no
agronegócio brasileiro, uma vez que a produção nacional de açúcar chega a 50% da produção
mundial. Diante da importância do açúcar no cenário econômico mundial, as exigências por
produtos de qualidade têm aumentado. Além de cobranças comerciais para aumento da
qualidade do produto, existe também a preocupação quanto ao uso de conservantes em
alimentos e seus efeitos na saúde dos consumidores. Compostos de enxofre são os conservantes
mais utilizados no mundo e são classificados como aditivos alimentares e atuam na inibição da
deterioração provocada por bactérias, fungos e leveduras em alimentos ácidos, e na inibição de
reações de escurecimento enzimático e não enzimático durante processamento e estocagem
(MACHADO, TOLEDO e VICENTE, 2006). No entanto, esses agentes podem causar efeitos
adversos em pessoas sensíveis.
Segundo GROTHEER, MARSHALL e SIMONNE (2005) a sensibilidade ao sulfito
pode se desenvolver em qualquer momento da vida, com algumas reações iniciais não
aparecendo até que a pessoa tenha atingido cerca de quarenta ou cinquenta anos. Os problemas
podem ser dermatológicos, pulmonares, gastrointestinais e cardiovasculares, sendo que
asmáticos podem apresentar risco aumentado de reação ao sulfito contido nos alimentos. A
FDA (Food and Drug Administration) dos EUA estima que uma em cada cem pessoas seja
sensível ao sulfito e, desse grupo, cerca de 5% sofrem de asma. Como consequência dos
problemas ocasionados pelo sulfito, tanto na saúde como no meio ambiente, algumas medidas
vêm sendo tomadas no intuito de diminuir ou até extinguir a adição de sulfito nos alimentos.
No caso do Brasil, o principal alvo é o açúcar branco (mais consumido no território nacional),
pois o dióxido de enxofre (SO2) é adicionado ao caldo de cana-de-açúcar no processo de
clarificação e o sulfito segue como produto residual até a comercialização do açúcar.
Diante disso, pesquisas têm sido realizadas em busca de tecnologias alternativas e
eficientes ao processo atual de clarificação, com o objetivo de obter açúcar branco isento de
resíduos de enxofre. Entre alguns processos estudados podem ser mencionados: carbonatação,
que consiste em adicionar solução de Ca(OH)2 e gás carbônico (CO2) ao caldo de cana,

formando carbonato de cálcio; separação por membranas; irradiação por feixe de elétrons
(EBI) e processos oxidativos avançados (SARTORI, 2013; HAMERSKI et al., 2012;
JEGATHEESAN et al., 2012; LIMA, 2012).
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Dentre essas opções, o uso dos processos oxidativos avançados (POA) na decomposição
de pigmentos naturais presentes no caldo de cana-de-açúcar vem sendo considerado como uma
opção interessante como processo de clarificação. Estudos têm sido realizados utilizando
diversos POA, como peroxidação (reação com peróxido de hidrogênio), foto-Fenton e ozônio,
mostrando redução eficiente da cor ICUMSA (International Commission for Uniform Methods
of Sugar Analysis) (SARTORI, 2013; MADHO e DAVIS, 2008; FERNANDEZ, 2006). Entre
esses processos, a oxidação por ozônio apresenta diversas vantagens, entre as quais: geração do
oxidante in situ a partir do ar atmosférico; elevado poder oxidante; capacidade comprovada
quanto à degradação de corantes e compostos cromóforos de diversas naturezas; técnicas de
contato gás-líquido consolidadas; inexistência de resíduos a serem separados, entre outras. Por
outro lado, pouco se conhece a respeito da decomposição dos compostos fenólicos responsáveis
pela cor em meio rico em sacarose, bem como dos efeitos envolvendo cinética das reações de
decomposição e transferência de massa gás-líquido no meio complexo que é o caldo. Também
não há trabalhos publicados que apresentem estudos sistemáticos de variáveis envolvidas no
processo de ozonização de caldo de cana-de-açúcar.
Tendo em vista a busca por tecnologias alternativas para clarificação do caldo de canade-açúcar e pela tendência atual do mercado em procurar produtos saudáveis, isentos de
agrotóxicos, resíduos tóxicos de processos de fabricação e conservantes, este trabalho tem como
objetivo principal estudar a remoção de cor do caldo de cana-de-açúcar por ozonização. Os
seguintes desafios determinam a viabilidade econômica do uso do ozônio no processo produtivo
e constituem os principais conhecimentos gerados neste trabalho: compreensão do processo de
transferência de massa do ozônio para o caldo com grande número de reações químicas
simultâneas envolvendo ozônio e espécies radicalares, em que o líquido é uma fase de
composição complexa; definição de condições adequadas para remoção eficaz e seletiva de
compostos responsáveis pela cor com preservação dos açúcares.
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2
2.1

Revisão Bibliográfica
Cana-de-açúcar: Aspectos gerais
Oriunda da Ilha de Nova Guiné, a cana-de-açúcar (Saccharum spp.) se disseminou para

várias ilhas do sul do Pacífico por volta do século VI A.C., quando começou a ser usada como
alimento e em construções. No Brasil, a cana-de-açúcar foi introduzida pelo Rei D. João III e
trazida da Ilha da Madeira por Martim Afonso de Souza, em 1532, para a capitania de São
Vicente, onde foi criado o primeiro Engenho. O povoado se desenvolveu rapidamente e isso
configurou a primeira atividade econômica do Brasil, o ciclo da cana-de-açúcar (UNICA, 2016;
JOSINO, COUTINHO e PESSOA, 2005). Atualmente, o Brasil é o maior produtor de cana-deaçúcar do mundo, sendo seguido pelos Estados Unidos da América, Índia, Tailândia e China
(UNICA, 2016). De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (ÚNICA, 2016), o
cultivo da cana-de-açúcar no Brasil ocupa aproximadamente 9,7 milhões de hectares; a
produção concentra-se na região centro-sul, que representa 85% da produção total do país
(IBGE, 2016). A produção de cana-de-açúcar moída na safra 2014/15, no centro sul, foi de
573,15 milhões de toneladas, enquanto que a safra de 2015/2016 (entre abril de 2015 e março
de 2016) foi de 617,65 milhões de toneladas. Este resultado é recorde para a região e representa
um crescimento de quase 8%. A produção de açúcar referente à safra de 2015/2016 foi de 31,22
milhões de toneladas, 2,48% menor que a safra passada (UNICA, 2016). Segunda a UNICA
essa queda na produção de açúcar se deve ao direcionamento de toda a cana processada à
produção de etanol, contribuindo decisivamente para o abastecimento doméstico. A produção
de etanol contou com um crescimento de aproximadamente 18% em relação à safra 2014/2015.
Os dados mencionados mostram a grande importância que a cana-de-açúcar exerce no setor
agrícola brasileiro. A partir do caldo é obtido o açúcar, o álcool, a cachaça e a rapadura; o
bagaço pode ser utilizado como fonte de energia, ração animal, além de inúmeras pesquisas
para o seu aproveitamento na produção de etanol de segunda geração (SINGH et al., 2014).
Muitos trabalhos de pesquisa são voltados ao melhor aproveitamento da cana-de-açúcar
utilizando o bagaço para aumentar a produção de etanol (etanol de 2ª geração), melhoramento
genético da cana-de-açúcar e geração de energia. Dessa forma, a pesquisa científica ainda tem
muito a contribuir no processo de produção sucroenergético.
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2.2

Matéria-prima: O caldo de cana-de-açúcar
A sacarose é o principal componente dos sólidos solúveis na cana madura, podendo

atingir concentrações superiores a 20% (CLARKE e GODSHALL, 1988). A extração do caldo
de cana nas usinas brasileiras é feita por moendas formadas por três rolos, embora somente a
pressão não seja capaz de extrair todo o caldo contido na cana. Por isso, faz-se necessária a
embebição com água para maior recuperação do caldo. A fase sólida da cana é constituída por
um complexo lignocelulósico integrado por fibras. Já a fase líquida, o caldo, é uma solução
aquosa, viscosa, de aparência opaca e cor amarelo esverdeada, espumoso e de composição
química complexa (SPENCER e MEADE, 1967), compreendendo água e sólidos dissolvidos.
Entre os componentes solúveis do caldo estão sacarose, glicose, frutose, proteínas,
oligossacarídeos, polissacarídeos, ácidos orgânicos, aminoácidos e sais. Já o material suspenso
consiste de bagacilhos, solo, areia, amido, ceras, gomas e gorduras (DOHERTY, 2011;
PAYNE, 1989; STUPIELLO, 2002). As composições, tanto da cana como do caldo, são
apresentadas na Tabela 1 e dependem de inúmeros fatores, tais como a variedade e maturidade
da plantação de cana, o tipo de solo e o tipo de colheita.
Tabela 1 − Principais constituintes da cana-de-açúcar e do caldo.
Componentes da cana-de-açúcar
Água
Sólidos
•
Sólidos solúveis
•
Fibras
Componentes do caldo de cana-de-açúcar
Açúcares
•
Sacarose
•
Glicose
•
Frutose
Sais
Ácidos orgânicos
•
Ácidos carboxílicos
•
Aminoácidos
Outros não-açúcares orgânicos
Proteínas

% em massa do componente na cana-deaçúcar
73-76
24-27
10-16
11-16
% em sólidos solúveis
75-92
70-88
2-4
2-4
3-4,5
1,5-5,5
1,1-3,0
0,5-2,5
0,5-0,6

Amidos

0,001-0,100

Gomas

0,30-0,60
Ceras, gorduras, fosfolipídeos

0,05-0,15

Fonte: Adaptado de CHEN e CHOU,1993.

A viscosidade apresentada pelo caldo é causada por pectinas, albuminas, gomas e sílica
coloidal. A opacidade é causada por proteínas, colóides, pectina, pentosanas, e compostos
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inorgânicos, como a sílica. A cor varia de acordo com a energia do esmagamento e com a
variedade de cana, sendo influenciada pela clorofila, antocianina, sacaretina e outras
substâncias cromógenas. O pH do caldo varia de 5 a 6 e sua acidez aumenta nas canas
queimadas, com presença de pragas, cortadas há mais de 24 horas e verdes (HAMERSKI,
2009).
Segundo DELGADO e CÉSAR (1977) apud MANTELATTO (2005) o caldo pode ser
considerado como uma suspensão coloidal, com partículas de diferentes tamanhos e
composição química heterogênea, incluindo desde partículas grosseiras até íons (Tabela 2).
Tabela 2 − Classificação das partículas presentes no caldo de cana.

Dispersões

Tamanho D (µm)

Porcentagem em
relação à massa do
caldo (%)

Componentes

Grosseiras

> 0,1

2-5

Bagacilho, areia, terra e
gravetos

Coloidais

0,001 < D <0,1

0,05-0,3

D < 0,001

8-21

Moleculares e iônicas

Cera, gordura, proteínas,
gomas, corantes,
dextranas e amido
Açúcares: sacarose,
glicose, frutose e manose
Sais minerais: sulfatos,
cloretos,
silicatos e fosfatos de K,
Ca, Mg e Na
Ácidos orgânicos:
aconítico, oxálico,
málico etc.

2.3

Características dos principais componentes do caldo de cana
Conhecer a composição do caldo, suas propriedades químicas e compreender as reações

de seus componentes são essenciais para o controle e melhoria dos processos de extração,
tratamento e clarificação do caldo e refino do açúcar.

2.3.1 Açúcares
2.3.1.1 Sacarose
O açúcar de maior interesse no processo de produção da cana é a sacarose, pois é o
açúcar que será cristalizado. A sacarose é o principal componente dos sólidos solúveis na cana
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madura e, economicamente, é o componente mais importante da cana, podendo atingir
concentrações superiores a 20% (CLARKE e GODSHALL, 1988). No entanto, durante o
processamento a sacarose pode sofrer reações de decomposição pelo efeito de fatores como pH,
temperatura, enzimas e microrganismos (MANTELATTO, 2005). A sacarose, em meio ácido
sofre reação de inversão resultando em frutose e glicose. A inversão pode ser favorecida
também por altas temperaturas (CHEN e CHOU, 1993). EGGLESTON (2002) comparou a
deterioração microbiológica, enzimática e química (degradação ácida) da sacarose, em caldo
de cana-de-açúcar. Os resultados mostraram que a presença de microrganismos no caldo de
cana ocasiona perdas de sacarose, pois após 14 horas de estudo a degradação microbiológica
foi responsável por 93% das perdas, enquanto a degradação enzimática contribuiu com 5,7%
das perdas e a química, com 1,3%. Deste modo, para minimizar as perdas de sacarose por
inversão e degradação alcalina, o pH deve ser monitorado para que o caldo permaneça próximo
da neutralidade (pH 7,0).

2.3.1.2 Açúcares redutores
A glicose e a frutose são monossacarídeos redutores presentes naturalmente no caldo ou
formados pela inversão da sacarose e a principal influência desses açúcares no processamento
do caldo de cana-de-açúcar é a sua decomposição e formação de compostos altamente coloridos
e complexos, que podem interferir negativamente na morfologia final dos cristais de sacarose
(HONIG, 1953; DELGADO e CÉSAR, 1977 apud MANTELLATO, 2005). Soluções aquosas
de glicose e frutose são degradadas com maior facilidade sob condições alcalinas (pH ≥ 8) e
altas temperaturas (> 85 °C) (FARINE et al., 2000).

2.3.2 Não-açúcares
Os componentes restantes no caldo de cana-de-açúcar (excluindo sacarose, glicose e
frutose) são considerados não açúcares e são indesejados durante a produção de açúcar
(SPENCER e MEADE, 1967).

2.3.2.1 Compostos formadores de cor
Os produtos mais indesejados durante a produção de açúcar são os promotores de cor,
entre os quais os aminoácidos, açúcares redutores e, principalmente, os compostos fenólicos.
Esses últimos são responsáveis pela pigmentação das folhas e flores e são bastante reativos,
facilmente oxidados, formadores de complexos coloridos (LARRAHONDO, 1995). O autor
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acrescenta que os teores de compostos fenólicos variam conforme manejo da cultura,
maturação, variedade, dentre outros fatores. Alguns compostos fenólicos são incolores no
interior das plantas, embora ao se oxidarem reagem com aminas, produzindo substâncias
coloridas (CLARKE e GODSHALL, 1988). A cor do caldo de cana tem sua origem em vários
compostos, como pigmentos das plantas (compostos fenólicos e flavonoides), melanoidinas,
caramelos, além de produtos de degradação alcalina da frutose.
As melanoidinas são pigmentos resultantes das reações entre aminas e açúcares
redutores. São produzidos somente com aplicação de calor em alto Brix1 ou baixa pureza. Além
disso, estes pigmentos envolvem também as melaninas, resultantes de reações de fenóis com
aminas, as quais são de difícil remoção no processo de clarificação. Os caramelos são
provenientes da degradação térmica da sacarose.
Os principais compostos precursores de cor no caldo, ou seja, aqueles que não possuem
cor, mas passam por reações durante o processo de produção de açúcar, formando compostos
coloridos, são aminoácidos, compostos fenólicos simples (são oxidados ou reagem com ferro
dos equipamentos) e 5-hidroxi-2-metilfurfural (HMF), este último formado da decomposição
da frutose (DAVIS, 2001). De acordo com CLARKE e GODSHALL (1988) os pigmentos que
reagem com os açúcares redutores são os que mais afetam a cor do caldo. Desta maneira, o
conhecimento desses compostos é de extrema importância para um açúcar de melhor qualidade.
Os compostos fenólicos podem ser definidos como substâncias que possuem um anel
aromático contendo um ou mais grupos hidroxila, incluindo seus derivados. Existe uma grande
variedade de compostos fenólicos, incluindo os fenóis simples, derivados do ácido benzoico,
ligninas e flavonoides, entre outros (SHAHIDI e NACZK, 2004). Segundo SMITH e PATON
(1985) apud DAVIS (2001) os flavonoides são responsáveis por até dois terços da coloração
do caldo bruto e estão envolvidos em reações enzimáticas de escurecimento. Os flavonoides
são formados por 15 átomos de carbono e possuem formação de C6-C3-C6, sendo constituídos
por dois anéis aromáticos, denominados anéis A e B. No anel C podem ocorrer diversas
substituições que dão origem a diferentes classes de flavonoides, tais como flavononas,
flavonóis, isoflavonas e antocianinas (Figura 1). Em cada classe haverá substituições nos anéis
A e B devido a reações de oxidação, alquilação, glicosilação, sulfatação e acilação (HOLLMAN
e KATAN, 1999).

1

Brix (símbolo °Brix) é uma escala numérica comumente utilizada para determinar, de forma indireta, a
quantidade de compostos solúveis numa solução de sacarose, utilizada geralmente para suco de fruta.
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Figura 1  Estrutura base dos flavonoides.

Os não flavonoides correspondem aos compostos fenólicos que possuem estruturas
menores, como os ácidos benzoicos e ácidos cinâmicos e outros derivados como os estilbenos
(FLANZY, 2000). Os ácidos fenólicos são caracterizados por apresentarem um anel benzênico
e um ou mais grupos hidroxila ou metoxila, além de um grupamento carboxílico. Os mais
comumente encontrados em vegetais são os hidroxibenzoicos e hidroxicinâmicos (Figura 2).

ácido p-hidroxibenzoico: R1=R2=H
ácido protocateico: R1=OH, R2 = H
ácido vanílico: R1=OCH3, R2=H
ácido siríngico: R1=R2=OCH3

ácido p-cumárico: R1=R2=H
ácido cafeico: R1=OH, R2=H
ácido ferúlico: R1=OCH3, R2=H

Figura 2  Estrutura química dos ácidos hidroxibenzoicos e hidroxicinâmicos.

2.3.2.2 Ácidos orgânicos
Os ácidos orgânicos estão presentes na própria cana, embora alguns sejam produzidos
durante o processamento do caldo, por degradação alcalina da glicose e frutose, ou ainda por
degradação microbiológica. A presença destes ácidos (cítrico, málico, oxálico, acético,
mesacônico, succínico, entre outros) influencia negativamente o processo de clarificação do
caldo de cana-de-açúcar, devido ao aumento da quantidade de cal requerida para o ajuste do pH
(DOHERTY e RACKEMANN, 2008).
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2.3.2.3 Compostos nitrogenados
O caldo de cana-de-açúcar contém, em média 200-600 ppm de nitrogênio (N), dos quais
cerca de 60% estão presentes como amônia e amino-compostos. Os principais compostos
nitrogenados encontrados no caldo são os aminoácidos (asparagina e glutamina, 30,5% do total
de nitrogênio) e as amidas (24,1% do total de nitrogênio). Dentre as proteínas, compostos
poliméricos de alto peso molecular constituídos de aminoácidos, destacam-se (% com base no
total de nitrogênio): albumina (9,5%), nucleínas (6,3%), amônia (6,2%) e albuminoses (5,3%)
(HONIG, 1953).
Analisando o processo de produção do açúcar, a presença dos compostos nitrogenados
exerce influência na clarificação, na formação de compostos coloridos, na centrifugação, na
formação de cristais e na quantidade de açúcar recuperável (MANTELATTO, 2005).
Os aminoácidos produzidos durante o processamento e aqueles originados da própria
cana não são removidos durante a clarificação (calagem), combinando-se com os açúcares
redutores para formar compostos coloridos (reação de Maillard) (DOHERTY e
RACKEMANN, 2008).
Devido aos diferentes pontos isoelétricos das proteínas do caldo, algumas são removidas
durante a clarificação, enquanto outras permanecem ao longo do processo de fabricação do
açúcar.

2.3.2.4 Gomas e ceras
As gomas existentes no caldo são polímeros de açúcares como a glicose, arabinose,
xilose, galactose, manose e ramnose, com predominância da glicose, açúcar gerador do amido;
há também pentosanas, que estão presentes no caldo na faixa de 0,05% do total destes
constituintes. A dextrana também é considerada uma goma, sendo produzida de forma exógena
pela bactéria Leuconostoc mesenteroides, responsável pela conversão de sacarose em dextrana.
Esta tem influência direta no processamento, aumentando a viscosidade do caldo, reduzindo a
velocidade de cristalização da sacarose, reduzindo o rendimento do açúcar e prejudicando a
estrutura dos cristais (REIN, 2007; LARRAHONDO, 1995).

2.4

Processo de produção do açúcar cristal branco
O processamento da cana (Figura 3) que chega a uma usina deve ser sincronizado com

o corte, transporte e moagem, pois a cana é uma matéria-prima sujeita a contaminações e de
fácil deterioração. A cana é descarregada e lavada nas mesas alimentadoras para retirar a terra
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proveniente da lavoura. Após a lavagem, a cana passa por picadores que trituram os colmos,
que são desfibrados e enviados às moendas. Durante o processo de moagem, a cana desfibrada
é exposta entre rolos e submetida a uma alta pressão, de modo que o caldo presente no interior
das células é expulso. Para que ocorra um aumento na eficiência da extração do caldo é feita a
adição de água, processo denominado de embebição, cuja função é embeber o interior das
células da cana diluindo o açúcar existente. O resíduo resultante desta etapa é denominado
bagaço, utilizado para geração de energia. O caldo então é conduzido à fase de clarificação
(fase de purificação do caldo), que inclui etapas como peneiração, sulfitação e calagem. Ocorre
em seguida a etapa de aquecimento e decantação. Dessa etapa, o resíduo resultante é a torta de
filtro, produzida através da filtragem do lodo da decantação. O caldo clarificado é enviado para
a etapa de evaporação e cozimento. A fase de evaporação consiste na remoção da água presente
no caldo até a obtenção de um concentrado de sacarose, o xarope. O xarope é então conduzido
para a etapa de cristalização, gerando como produto a chamada massa cozida. Os cristais
formados são separados do mel pelo método da centrifugação. O açúcar, então, passa pelas
etapas finais: secagem, classificação, acondicionamento e armazenamento. O resíduo do
processo de produção do açúcar, o melaço residual, é enviado para produção de etanol
(MARQUES, MARQUES e TASSO JÚNIOR, 2001).
Matéria-prima

Estocagem

Pesagem

Água de
lavagem

Lavagem

Bagaço

Geração de
energia

Preparo/moagem

Caldo Misto

Torta

Clarificação do caldo
(Sulfitação e calagem)

Aquecimento

Decantação

Evaporação

Mel
Cozimento

Centrifugação

Produção de
álcool

Açúcar
Branco

Secagem
Armazenamento

Figura 3 – Fluxograma simplificado do processo de produção de açúcar.
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2.4.1 Tipos de açúcar comercializados
No Brasil são produzidos diversos tipos de açúcares, entre os quais se destacam o açúcar
cristal branco e o VHP. Os principais tipos de açúcares são mencionados a seguir:
Açúcar mascavo: úmido e de coloração escura, esse açúcar não passa pelo processo de
branqueamento, cristalização e refino. O sabor é forte, semelhante ao do melaço e da rapadura.
É utilizado para a produção de pães, bolos, biscoitos integrais e granolas.
Açúcar demerara: produto de cor escura, que não passou pelo refino. Os cristais contêm
melaço e mel residual da própria cana-de-açúcar, apresentando textura firme, além de não se
dissolver com facilidade.
Açúcar cristal: é o açúcar obtido por um processo de cristalização controlada, a partir
de caldo de cana tratado. Os cristais formados são finos, regulares, com alto brilho. Na produção
do açúcar cristal branco para consumo direto, o caldo passa por branqueamento, a exemplo da
sulfitação (VIEIRA, LIMA e BRAGA, 2007). O açúcar cristal pode ser comercializado dessa
forma ou enviado às refinarias para obtenção do açúcar refinado amorfo. Neste caso, o açúcar
é dissolvido em água, passando novamente por um processo de clarificação até a obtenção do
açúcar refinado (TFOUNI, VITORINO e TOLEDO, 2007).
Açúcar Refinado Amorfo: apresenta granulometria muito fina e irregular, baixa cor e
alta higroscopicidade, sendo ideal para processos que exijam dissolução rápida. O açúcar
amorfo se dissolve com facilidade sendo indicado para confecção de bolos e confeitos, caldas
transparentes e misturas sólidas.
Açúcar Refinado Granulado: é obtido pelo refino do açúcar cristal dissolvido, passando
por um processo de cristalização controlada, obtendo-se cristais bem definidos, granulometria
homogênea, baixa cor, puro, sem corantes e com baixo teor de umidade ou empedramento. Esse
açúcar é usado na indústria farmacêutica, em confeitos, xaropes de alta transparência e em
misturas secas.
Açúcar de Confeiteiro: é obtido junto à produção do açúcar refinado amorfo e apresentase na forma grânulos bem finos, de baixa cor, extremamente higroscópico, sendo indicado
especialmente para aplicação em coberturas de doces, bolos e confeitos de um modo geral.
Açúcar VHP (Very High Polarization): desenvolvido em 1993, o açúcar VHP é o tipo
mais exportado pelo Brasil. É mais claro que o demerara e apresenta cristais amarelados. Tratase de um açúcar bruto, que permite aos clientes transformá-lo em diferentes tipos de açúcar para
o consumo, principalmente como açúcar refinado. Não passa pelo processo de sulfitação.
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Açúcar VVHP (Very Very High Polarization): assim como o VHP, o açúcar VVHP é
destinado ao refino devido a sua alta polarização, apresenta coloração menos intensa,
polarização mais alta e maior filtrabilidade. Segundo MERHEB (2009), no processo de
fabricação de açúcar VVHP, além de não ser realizada a sulfitação, eventualmente ocorre
correção dos teores de fosfato do caldo e o xarope recebe a adição de α-amilase e dextranase
para a hidrólise do amido e da dextrana, caso necessário.

2.4.2 Clarificação do caldo de cana-de-açúcar
A clarificação é uma das principais etapas no processo de produção de açúcar. Na
clarificação, o principal objetivo é separar do caldo a maior quantidade possível de impurezas
dissolvidas e em suspensão, sem afetar a concentração de sacarose. Além disso, o processo deve
ser realizado logo após a moagem para evitar a ação de enzimas.
O sucesso da clarificação está diretamente relacionado com o desempenho das etapas
subsequentes do processamento e com a qualidade do açúcar (DOHERTY e RACKEMANN,
2008). Um dos efeitos da baixa eficiência durante a clarificação é um açúcar com cor
pronunciada e pontos pretos. Além disso, esse tipo de caldo retém impurezas que se acumulam
a cada etapa do processo de produção, incorporando-se aos cristais de açúcar. Essas impurezas
são higroscópicas e levam à inversão da sacarose no produto final, já em estoque,
desclassificando-o (ENGENHO NOVO, 2013; FAVERO, 2011). DOHERTY (2011) afirma
que a clarificação afeta diretamente o processo de produção do açúcar, particularmente no que
se refere à viscosidade, à filtrabilidade, à transferência de calor nos evaporadores, à cristalização
da sacarose e à qualidade e quantidade de açúcar produzido. As altas taxas de incrustação nos
tubos dos evaporadores e nos tanques de cozimento, causadas pela ineficiência da clarificação,
diminuem a taxa de transferência de calor, elevando o consumo energético, diminuindo a
capacidade de evaporação e interferindo na produtividade da usina (BEZERRA, 2005). Além
disso, uma clarificação ineficiente pode interferir em parâmetros como cor, morfologia e
quantidade dos cristais, cinzas e o teor de polissacarídeos no açúcar produzido. O autor também
destaca que a eficiência da clarificação está diretamente relacionada com a composição do caldo
(incluindo impurezas suspensas e insolúveis) e com as interações entre pH e temperatura.
Analisando a Tabela 3 é possível observar o efeito dos processos de clarificação causado nos
compostos promotores de cor presentes no caldo (DAVIS, 2001).
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Tabela 3  Efeito dos processos de clarificação nos tipos de corantes.
Produtos
de DAF *

Precursores
de cor

Processos

Fenólicos

Flavonoides

Melanoidinas

Caramelos

Carbonatação

Formado no
processo

Pouco
removido

Removido

Removido

Sulfitação

Removido

Removido

Removido

Não
avaliado

Formado no
processo
Não
avaliado

Fosfatação

Pouco
removido

Pouco
removido

Removido

Removido

Removido

Não avaliado

Floculação

Não avaliado

Não avaliado

Removido

Removido

Removido

Não avaliado

Não
Processos
Removido
Removido
Não avaliado
avaliado
Oxidativos
Carvão
Removido
Removido
Removido
Removido
ativado
Pouco
Pouco
Pouco
Resinas de
Removido
removido
removido
removido
troca iônica
Fonte: adaptado de DAVIS (2001); * DAF: degradação alcalina da frutose.

Não
avaliado
Não
avaliado
Removido

Não avaliado
Removido

Removido
Não avaliado
Não avaliado

Segundo SPENCER e MEADE (1967), o processo de clarificação baseado na utilização
de cal e elevação de temperatura é o mais utilizado no mundo, sendo adotado em países como
os EUA, Austrália e África do Sul. No Brasil, predominam dois métodos de clarificação: a
calagem, caso seja produzido açúcar bruto destinado à exportação (VHP) e a sulfodefecação,
para a produção do açúcar cristal branco, o qual o caldo é submetido inicialmente à sulfitação
e depois à calagem (MARQUES, MARQUES e TASSO JÚNIOR, 2001).
Descrevem-se a seguir os métodos tradicionais de clarificação do caldo de cana-deaçúcar e alternativas para esse processo. Dá-se maior ênfase ao processo tradicional de
sulfitação e ao processo alternativo de ozonização, proposta deste trabalho.

2.5

Métodos tradicionais de clarificação do caldo de cana

2.5.1 Caleação, calagem ou defecação
O processo chamado de defecação simples (calagem ou caleação) é o mais antigo dos
processos para clarificação do caldo de cana-de-açúcar. A calagem consiste na adição de
hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, ao caldo já previamente aquecido (75-80 °C) com o objetivo de
neutralizar os ácidos orgânicos presentes no caldo. Geralmente, são adicionados de 500 a 800
gramas de cal por tonelada de cana de modo a obter pH entre 7,0 e 7,5. Em seguida, o caldo
caleado é aquecido a 90-105 °C (HONIG,1953). A presença do Ca(OH)2 acompanhada do
aumento da temperatura leva à formação de um precipitado que adsorve e arrasta grande parte
do material suspenso no caldo, o qual é separado por decantação (HUGOT, 1977). Embora
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diversos não açúcares sejam precipitados com a calagem, este processo é deficiente quanto à
remoção dos polissacarídeos e compostos que conferem cor ao caldo. Geralmente para melhor
eficácia desse processo são adicionados polieletrólitos, que favorecem a formação de flocos
maiores, facilitando a floculação (MADHO e DAVIS, 2008). Os objetivos da calagem, segundo
o Centro de Tecnologia COPERSUCAR (2001), são:
•

Correção do pH do caldo até o valor desejado (entre 7,0 e 7,5);

•

Reação dos ácidos orgânicos presentes;

•

Promover a floculação de coloides e o consequente agrupamento do material em
suspensão.

Segundo EGGLESTON et al. (2014) existem diferentes formas de adicionar a cal (CaO)
ao caldo de cana, destacando-se a adição em forma de leite de cal (Ca(OH)2) que consiste em
primeiramente suspender a CaO em água fria e em seguida adicioná-la ao caldo já aquecido.
Outra forma de adição é por meio de sacarato de cálcio, o qual é formado adicionando-se a CaO
a uma solução de sacarose, caldo clarificado ou até mesmo xarope de cana. DOHERTY et al.
(2002) afirmam que a utilização de sacarato de cálcio propicia maior quantidade de íons cálcio
disponíveis, reagindo rapidamente com o fosfato presente no caldo e promovendo a floculação
devido à diminuição da força de repulsão eletrostática entre as partículas. DOHERTY (2011)
afirma que a maior desvantagem de se usar leite de cal ou sacarato de cálcio é a excessiva
presença de CaO no caldo clarificado, além do cálcio oriundo do próprio caldo de cana,
afetando a qualidade do caldo clarificado e favorecendo a formação de incrustações nos
evaporadores e cozedores.

2.5.2 Fosfatação
A clarificação do caldo de cana pelo processo de fosfatação consiste na adição de ácido
fosfórico combinado à calagem. As quantidades são expressas em P2O5 e são adicionadas
dependendo do conteúdo de fosfato presente no caldo. Normalmente, a fosfatação é realizada
antes da calagem para que o ácido precipite parte dos colóides e a cal neutralize o meio
formando flocos de fosfato de cálcio, os quais agregam as impurezas coloidais e adsorvem os
compostos coloridos. REIN (2007) destacou os benefícios de se usar teor de fosfato entre 250
e 300 mg L-1:
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•

Maior remoção de coloides;

•

Menor quantidade de cálcio no caldo clarificado;

•

Formação mais rápida dos flocos de lodo, resultando em maior velocidade de
sedimentação;

•

Melhor clarificação, obtendo caldo de menor cor e com baixa turbidez.
Por outro lado, REIN (2007) afirma que a adição excessiva de fosfato ao caldo

corresponde a maiores gastos com produtos químicos, maior consumo de cal e maior volume
de lodo, o que resulta em maiores perdas de açúcares durante a filtração do lodo. DAVIS (2001)
mostrou que a fosfatação não é eficaz na remoção dos compostos fenólicos e flavonoides e que
esse processo deve ser acoplado com carvão ativado para melhorar seu desempenho.

2.5.3 Floculantes
Representados por polieletrólitos de grande massa molar, com graus de hidrólise
variados. Os polímeros adotados para a clarificação do caldo de cana são principalmente
aniônicos, que carregam a mesma carga das partículas em suspensão no caldo (DAVIS, 2001;
CHEN e CHOU, 1993). Segundo Simpson (1996) as principais funções de um floculante são:
•

Aumentar a taxa de sedimentação de sólidos insolúveis;

•

Diminuir os volumes de lodo;

•

Produzir um caldo clarificado translúcido (baixa turbidez);

•

Boa filtrabilidade.

Segundo o mesmo autor, existe uma grande quantidade de floculantes disponíveis no
mercado e a escolha é pautada por diversos fatores, sendo os mais importantes o grau de
hidrólise e a massa molar. Segundo Bennett (1971) os floculantes devem apresentar três
propriedades para remoção efetiva de cor:
•

Um núcleo fortemente básico (catiônico) que atrai o núcleo ácido (aniônico)
presente nas moléculas que conferem cor ao caldo. Esse grupo básico geralmente
é representado por um grupo nitrogenado;

•

Devem apresentar cadeia longa ou cíclica, frequentemente com um ácido graxo,
o qual é hidrofóbico;
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•

Equilíbrio entre os componentes catiônico e aniônico de modo que o precipitante
seja facilmente dispersado em soluções de sacarose.

Seguindo essas condições, são formados precipitados extremamente pequenos para
remoção por filtração convencional, mas eficientemente removidos por carbonatação ou
fosfatação, o que sugere a combinação desses processos.

2.5.4 Sulfitação
A sulfitação é um processo largamente empregado no Brasil na fabricação de açúcar
cristal branco, principalmente para consumo interno. Consiste na aplicação do dióxido de
enxofre (SO2) na forma de gás ao caldo de cana. Esta técnica é muito difundida, devido ao baixo
custo do enxofre, o qual é queimado em fornos na própria usina, para produção do dióxido de
enxofre. O caldo de cana entra em contato, em contracorrente, com o SO2 na coluna de
sulfitação, sendo o gás adicionado ao caldo misto até pH entre 3,8 e 4,3 (de 150 a 300 g de
enxofre por tonelada de cana). O caldo misto é pré-aquecido a 40 °C e em seguida enviado à
calagem. Segundo LOPES (2008) esses procedimentos podem eliminar até mais da metade dos
compostos fenólicos presentes no caldo de cana, caso seja realizada de forma adequada.
A neutralização do caldo sulfitado pela calagem conduz à formação de sulfito de cálcio
que age adsorvendo compostos coloridos, bem como outras impurezas. O sulfito também atua
na descoloração temporária de alguns compostos, provavelmente devido à combinação do SO2
com os açúcares redutores presentes, com bloqueio do grupo funcional carbonila, impedindo a
formação de oligossacarídeos coloridos (caramelos) e melanoidina. Também inibe as reações
de Maillard (reação entre açúcares redutores e aminoácidos), embora essa reação seja reversível
(HONIG, 1953; DAVIS, 2001). Entretanto, VERCELLOTTI e CLARKE (1997) afirmam que
compostos com grupos carbonila podem mais tarde se polimerizar, por reações de condensação,
gerando compostos aromáticos coloridos. Assim, apesar da remoção momentânea de cor, novos
compostos com cor podem surgir provenientes dos produtos de degradação. Os autores também
afirmam que a cor pode retornar na fase de armazenamento do açúcar branco. Existem também
efeitos permanentes de sulfitação, como decomposição ou polimerização de compostos
responsáveis pela cor (polifenóis, melaninas e pigmentos).
As principais reações que ocorrem no processo de sulfitação são dadas pelas eqs. (1 a
3): O SO2 gasoso (pKa1 1,77 e pKa2 = 7,20) é borbulhado no caldo e absorvido pela água,
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formando ácido sulfuroso, acidificando o meio (reação 1). O ácido sulforoso se ioniza (reações
2 e 3) formando o íon bissulfito:
SO2 + H2O ⇄ H2SO3

(1)

H2SO3 ⇄ H+ + HSO3-

(2)

HSO3- ⇄ H+ + SO32-

(3)

O íon bissulfito é a espécie predominante em meios que apresentam pH entre 3 e 7. O
dióxido de enxofre molecular aparece em pH menor que 3 e o íon sulfito, em pH maior que 7.
Os compostos presentes em alimentos que se ligam ao íon bissulfito para formar adutos
hidroxisulfonados reversíveis são, em sua maioria, glicose, xilose, arabinose, ácido
galacturônico e acetaldeído, ácido pirúvico e ácido 2-cetoglutárico, como subprodutos da
fermentação de leveduras no caldo. A reação dos sulfitos com antocianinas, derivados de
nicotinamida, flavoenzimas e folatos também forma ligações do tipo reversível. Os adutos
ligados irreversivelmente são formados, geralmente, quando os sulfitos reagem com alcanos ou
compostos aromáticos para formar ácidos sulfônicos (WEDZICHA, 1992).
De acordo com CHOU et al. (2006) a sulfitação apresenta perdas de sacarose devido ao
pH de trabalho na faixa de 3,8-4,3 e a consequente inversão da sacarose. Isto leva à obtenção
de produtos de qualidade inferior além do resíduo de SO2. Alguns aspectos como as normas de
segurança alimentar, questões operacionais, tecnológicas e ambientais têm restringido o uso da
sulfitação. Existe uma tendência mundial na redução de compostos prejudiciais à saúde dos
consumidores, como sódio e compostos à base de enxofre nos alimentos. A presença de
compostos com enxofre pode prejudicar a qualidade dos produtos que utilizam o açúcar como
matéria-prima, como é o caso da indústria alimentícia. Atualmente as especificações sobre o
resíduo de sulfito no açúcar são bastante rigorosas, indicando como um valor residual máximo
aceitável de 15 mg kg-1, sendo que alguns compradores já solicitam 10 mg kg-1. Como
consequência, algumas usinas têm reduzido a quantidade de enxofre aplicado, passando a 200
g por tonelada de cana ou menos. Entretanto, baixas concentrações de enxofre residual no
açúcar podem causar problemas no seu armazenamento, principalmente se o açúcar for
ensacado e armazenado em temperaturas acima de 38 °C, pois o teor de sulfito tende a diminuir
em temperaturas elevadas. Desta forma, o açúcar pode escurecer rapidamente durante o
armazenamento.
Outro aspecto relevante na utilização do enxofre é a preocupação com inúmeros efeitos
adversos à saúde humana que têm sido relacionados à sua ingestão. Segundo a FDA, cerca de
5% dos asmáticos são sensíveis a sulfitos. Por lei, os agentes sulfitantes não podem ser

38

pulverizados em vegetais e frutas consumidas cruas, mas são usados em alimentos processados
e para a preservação de frutos do mar. O regulamento da FDA define que os sulfitos devem ser
declarados no rótulo quando a quantidade adicionada for superior a 10 ppm no produto final.
Por outro lado, as reações do organismo humano ao dióxido de enxofre variam amplamente.
Enquanto algumas pessoas toleram até 4 g de sulfito diário sem efeitos adversos (ou seja, em
torno de 50 mg kg-1 de peso corpóreo), outras sofrem dores de cabeça, náuseas, diarreia ou uma
sensação de saciedade após ingestão de pequenas quantidades (FAVERO, RIBEIRO e
AQUINO, 2011).
Diante das dificuldades apresentadas no processo de sulfitação, novas tecnologias têm
sido avaliadas no intuito de melhorar a eficiência industrial e a qualidade da matéria-prima
(cana-de-açúcar). Estudos como o melhoramento genético da cana, o uso da carbonatação, o
uso de agentes com alto potencial redox como o peróxido de hidrogênio, reagente de Fenton e
o ozônio, assim como processos físicos, como ultrafiltração, têm sido desenvolvidos atualmente
(SARTORI, 2013; HAMERSKI et al., 2012; NGUYEN e DOHERTY, 2012; JEGATHEESAN
et al., 2012; LIMA, 2012).

2.6

Processos alternativos para clarificação do caldo de cana-de-açúcar

2.6.1 Carbonatação
A carbonatação é um processo comum na purificação do caldo de beterraba utilizado
em países europeus e Austrália (ROCHA, 1987). Este processo consiste em adicionar leite de
cal (Ca(OH)2) e gás carbônico (CO2) ao caldo de cana, formando carbonato de cálcio
(precipitado), o qual adsorve e incorpora grande parte da matéria coloidal e insolúvel (os não
açúcares inorgânicos e as substâncias que conferem cor ao caldo). Em seguida, o precipitado é
separado do caldo clarificado por filtração (CHEN e CHOU, 1993; MOODLEY et al., 2003).
HAMERSKI et al. (2012) estudaram a carbonatação variando pH, temperatura e tempo de
carbonatação e concluíram que as melhores condições de processo para a clarificação do caldo
de cana correspondem a pH entre 8 e 9,5, reações com duração de 20 a 40 minutos e temperatura
mínima de 80 °C.
O processo de carbonatação representa uma alternativa ao processo de sulfitação,
normalmente utilizado no Brasil, principalmente na fabricação do açúcar branco, em função de
variações no preço do enxofre, da qualidade do açúcar obtido e de preocupações ambientais.
Atualmente, tem se procurado substituir o dióxido de enxofre por dióxido de carbono, o qual
pode ser obtido a custo zero a partir da planta de fermentação da usina (FAVERO, 2011).
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HUGOT (1977) destaca diferentes processos de carbonatação – simples, dupla, carbonatação
de Haan e bicarbonatação do semi-xarope ou do caldo concentrado. De acordo com KENNEDY
e SMITH (1976) apud DAVIS (2001) o gás carbônico, apresenta alta afinidade com corantes
poliméricos, os quais são aniônicos em pH alto e também com compostos nitrogenados polares.
Também observaram que pigmentos com baixa massa molar foram removidos, entretanto
devido ao alto pH de trabalho foram formados produtos de degradação da frutose (por exemplo;
hidroximetilfurfural, ácido acético). Um estudo realizado por CLARKE et al. (1985) apud
DAVIS (2001) em cinco refinarias confirmou maior remoção de compostos fenólicos e
compostos nitrogenados por carbonatação em relação à fosfatação; no entanto, constataram a
formação de novos compostos fenólicos.

2.6.2 Processo de separação por membranas
Generalizando, uma membrana pode ser definida como uma barreira que separa duas
fases e restringe, total ou parcialmente, o transporte de uma ou várias espécies químicas
presentes nas fases (HABERT, BORGES e NOBREGA, 2006; MULDER, 1997). Os processos
de separação por membranas têm sido amplamente utilizados na indústria de processos
químicos, sendo que o seu uso na indústria de alimentos tem se tornado mais comum. As
principais áreas de aplicação das membranas na indústria alimentícia são a purificação de água,
concentração e clarificação de sucos de frutas, fabricação de produtos lácteos, a produção de
bebidas alcoólicas e o tratamento de águas residuárias (SINGH e HELDMAN, 2003).
De acordo com JEGATTHESAN et al. (2012) a utilização de membranas no processo
de clarificação é alternativa ao processo de calagem utilizado na Austrália. O tratamento com
membranas pode reduzir ou até mesmo extinguir a utilização de produtos químicos no processo,
particularmente a cal, melhorando assim, a qualidade do caldo e do produto final. Os mesmos
autores destacam que em usinas de produção de açúcar existe a dificuldade de se obter um caldo
translúcido e menos colorido devido a variações nas características do caldo de entrada
causadas pela variedade de cana, do solo e das condições de crescimento, dos padrões
climáticos e da estação do ano. O caldo clarificado por membranas apresenta qualidade superior
com menor turbidez, menor viscosidade e remoção de cor perceptível. Entretanto, problemas
como formação de fouling com consequente diminuição do fluxo e perdas de sacarose durante
o processo são algumas limitações técnicas importantes (LUO et al., 2016).
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2.6.3 Resinas de troca iônica
As resinas de troca iônica são formadas por partículas finas (0,5 a 1 mm de diâmetro),
constituídas de polímeros de alta massa molar com grau elevado de reticulação para criar
estrutura porosa. Existe uma ampla variedade de resinas com diferentes polímeros de suporte e
diferentes grupos funcionais, catiônicas ou aniônicas, para diferentes aplicações. Entretanto,
devido à natureza dos compostos que conferem cor ao caldo de cana (geralmente compostos de
alta massa molar e aniônicos) as resinas aniônicas têm sido a melhor base polimérica para essa
aplicação.
As resinas empregadas na indústria de açúcar são sais quaternários de amônio,
fornecidos na forma de cloreto. A cadeia polimérica dessas resinas é geralmente de estirenodivinilbenzeno ou acrílico (DAVIS, 2001). O processo utiliza como base o fenômeno de uma
resina ser capaz de trocar seus íons, fracamente ligados, por outros oriundos da solução aquosa
colocada em contato. A capacidade de troca máxima das resinas é um parâmetro importante no
processo de troca iônica e varia segundo as características das resinas, relacionando o tamanho
dos poros e a área superficial com as características das soluções a serem tratadas (densidade e
viscosidade). Esta capacidade é influenciada também pelos canais preferenciais que podem se
formar no leito de resinas, pelo fluxo de alimentação empregado, pelas obstruções ao longo do
leito e pela eficiência de regeneração (VIÑALS, 2001).
A desvantagem na utilização do processo de resinas de troca iônica na indústria
açucareira está na recomendação de trabalho em pH entre 8 e 9 para que ocorra a ionização dos
compostos que conferem cor ao caldo, resultando em maior remoção por troca iônica. BENTO
(1997) constatou que os flavonoides não são removidos em sua maioria e os caramelos não são
bem retidos pelas resinas de estireno, enquanto que melonoidinas e produtos de degradação da
frutose são removidos. DAVIS (2001) conclui que as resinas são mais específicas que o carvão
ativado, removendo corantes no processo de clarificação que não são transferidos para o cristal
de açúcar ao fim do processo.

2.6.4 Carvão ativado
A principal característica do carvão ativado é a natureza apolar da superfície. As forças
da superfície (forças de Van der Waals) criam uma forte atração entre a superfície do carvão e
as moléculas dos corantes. O carvão não é seletivo quanto ao tipo de corante (fenólicos,
melanoidinas, caramelos), no entanto os porcentuais de remoção de cor chegam a 80% no caso
dos compostos fenólicos. Segundo RIFFER (1988) apud DAVIS (2001) o carvão foi menos
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efetivo que as resinas na remoção de derivados de compostos nitrogenados (aminoácidos), de
compostos ferrosos e compostos provenientes da degradação de frutose. Em contrapartida, foi
eficiente na remoção de caramelos e melanoidinas.

2.6.5 Processos oxidativos avançados (POA)
Os processos oxidativos avançados (POA) têm sido estudados na tentativa de aumentar
a eficiência do processo de clarificação. Normalmente, os POA são empregados para o
tratamento e desinfecção de água (BELTRÁN, 2004).
Estudos utilizando peróxido de hidrogênio (H2O2), reação de Fenton e ozônio vêm sendo
realizados nos últimos anos (NGUYEN, ZHANG e DOHERTY, 2015; LUCAS, PERES e LI
PUMA, 2010; COCA, PEÑA e GONZÁLEZ., 2007; BENÍTEZ et al., 1997). Esses processos
de tratamento podem eliminar completamente os poluentes orgânicos por meio da
mineralização ou convertê-los a produtos que são menos perigosos à saúde humana e ao
ambiente aquático.
A ozonização é uma técnica aplicada extensivamente no tratamento de água e efluentes
devido ao alto poder oxidante e capacidade de desinfecção do ozônio. Esse gás é utilizado no
tratamento de água potável, lavagem e desinfecção de frutas e no processamento de sucos
visando à inativação de microrganismos (MUTHUKUMARAPPAN, HALAWEISH, e
NAIDU, 2000). O ozônio se comporta de forma semelhante ao peróxido de hidrogênio, no
entanto apresenta maior poder oxidante. Várias reações com compostos que conferem cor são
descritos por DAVIS et al. (1998):
•

Oxidação de compostos de dupla ligação e clivagem de ácidos carboxílicos, álcoois e
aldeídos;

•

Abertura dos anéis aromáticos de fenóis, que podem ser ainda oxidados como descrito
acima;

•

Oxidação de grupos aromáticos formando quinonas;

•

Oxidação de aminas primárias para compostos nitrogenados;

•

Oxidação de aminas secundárias via radicais intermediários;

•

Oxidação de aminas terciárias para óxidos de amina.

NGUYEN, ZHANG e DOHERTY, (2015) empregaram soluções aquosas de sacarose
contendo ácidos hidroxicinâmicos (ferúlico, cafeico e p-cumárico) e confirmaram a influência
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negativa da concentração de sacarose na degradação dos ácidos fenólicos utilizando o reagente
de Fenton. NGUYEN e DOHERTY (2011) identificaram os principais compostos fenólicos
presentes no caldo de cana e avaliaram a degradação de um deles, o ácido cafeico, utilizando a
reação Fenton e peróxido de hidrogênio. A reação Fenton, em que o ferro é utilizado como
catalisador em meio ácido, mostrou ser um oxidante efetivo para degradação do ácido cafeico,
se comparado à utilização do H2O2. No entanto, DAVIS et al. (2000) constataram que a
utilização de H2O2 reduziu o ganho de cor durante o cozimento e conservou a cor do açúcar
estocado. Esse fato também foi observado por MANE et al. (2000), segundo os quais o açúcar
tratado por peroxidação permaneceu sem sofrer alterações por longos períodos de
armazenamento devido à predominância de reações irreversíveis durante a destruição das
substâncias corantes. SHORE et al. (1984) apud DAVIS (2001) encontraram diversas reações
entre H2O2 e compostos com cor. Estas incluíam a oxidação de produtos intermediários de
reações enzimáticas para melaninas, as quais são removidas no processo de carbonatação.
Também reportaram remoção de 10% dos compostos fenólicos. SASKA, ZOSSI e LIU (2010)
estudaram a utilização de peróxido de hidrogênio e constatou que durante o processo ocorreram
remoções de cor entre 25 e 30% e que 5 a 6% de peróxido foram suficientes para remoção de
cor sem alteração de pH ou degradação da sacarose.
DAVIS et al. (1998) investigaram a aplicação do ozônio no caldo de cana e verificaram
a eficácia do ozônio acoplado à carbonatação, com remoções de cor de 15% apenas referentes
à ozonização, além da eliminação dos precursores de cor evitando novo aumento de cor nas
etapas de aquecimento. Outro benefício foi a redução de 50% na contagem de bactérias
presentes no caldo.
FERNANDEZ et al. (2006) estudaram a clarificação do xarope (produto obtido após
concentração do caldo) e verificaram que a remoção de cor desse xarope foi maior que 90% em
140 minutos de contato com o ozônio.
Diante das considerações apresentadas neste tópico de revisão de literatura, verifica-se
a importância da clarificação para o processo de produção do açúcar branco e a necessidade de
processos alternativos para obtenção de um açúcar de maior qualidade. A ozonização pode
minimizar as perdas de sacarose por inversão e evitar danos ambientais decorrentes do processo
tradicional de clarificação do caldo de cana. No próximo tópico serão apresentadas
considerações sobre o ozônio, tais como: características, geração, mecanismos de reação, dados
sobre sua solubilidade e transporte de massa para o líquido.
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2.7

Ozônio
Além de ser um oxidante amplamente utilizado no tratamento de água e efluentes, o

interesse na utilização do ozônio tem se expandido nos últimos anos em resposta às exigências
dos consumidores para os processos "verdes" usados em alimentos. A multifuncionalidade do
ozônio faz com que seja um agente de processamento de alimentos promissor. Após aplicação,
o ozônio remanescente se decompõe rapidamente para produzir oxigênio e, portanto, não deixa
resíduos em alimentos após sua decomposição (O’DONNELL et al., 2012).

2.7.1 Características do ozônio
O ozônio é formado fotoquimicamente nas zonas mais altas da atmosfera (em torno de
25 km acima do nível do mar) protegendo assim o planeta da radiação UV-C. Entretanto,
quando presente na superfície terrestre, o ozônio se torna um composto tóxico, instável e incolor
(BELTRÁN, 2004). O ozônio pode ser detectado no ambiente em baixas concentrações (0,02
a 0,05 ppm) devido ao seu odor irritante. É um oxigênio triatômico formado pela adição de um
radical livre oxigênio (O•) em uma molécula de oxigênio (O2). No estado fundamental, as
moléculas de O3 apresentam ângulo de ligação entre os átomos de oxigênio de 116°49’ e duas
ligações oxigênio-oxigênio com comprimento de ligação de 1,278±0,003 Ǻ. As moléculas são
caracterizadas por conter um átomo de oxigênio com apenas seis elétrons na última camada,
sendo mais bem representadas como um híbrido de ressonância de estrutura eletrônica mostrada
na Figura 4. Tal configuração explica a característica eletrofílica do ozônio que reage com as
duplas ligações

formando ozonetos

instáveis

(OPPENLANDER,

características físico-químicas desse gás são apresentadas na Tabela 4.

Figura 4 – Formas de ressonância do ozônio.

2003). Algumas
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Tabela 4 − Propriedades físico-químicas do ozônio.

Propriedades
Massa molar
Ponto de ebulição
Ponto de fusão
Temperatura crítica
Pressão crítica
Densidade do gás a 0 °C e 1 atm
Comprimento de onda de máxima absorção
Potencial padrão de redução a 25 °C

Valor
48 g mol-1
−112 °C
−193 °C
−12,1 °C
5,46 MPa
2,144 g L-1
253,7 nm
2,07 V EPH

Adaptado de GOTTSCHALK, LIBRA e SAUPE (2000).

2.7.2 Geração do ozônio
A geração do ozônio deve ser realizada in situ, ou seja, no local que será utilizado,
devido à instabilidade das moléculas do gás. Existem diversos métodos para obtenção do
ozônio, entre eles: radiação ultravioleta, processo esse que ocorre na estratosfera através da
radiação solar responsável pela dissociação das moléculas de oxigênio formando oxigênio
atômico, que se recombina com outra molécula de oxigênio formando ozônio; eletrólise de
soluções aquosas; descarga em barreira dielétrica, também conhecida como “descarga corona”.
O principal método empregado na geração de ozônio, em equipamentos comerciais, é a
descarga corona. O processo consiste na aplicação de uma descarga elétrica em um par de
eletrodos separados por material dielétrico. No espaço entre os eletrodos força-se a passagem
de um gás de alimentação contendo oxigênio. O oxigênio recebe a descarga elétrica e dissociase em oxigênio atômico, que por sua vez se combina a outra molécula de oxigênio molecular,
formando ozônio (Figura 5).
Alguns fatores influenciam o rendimento da produção de ozônio, tais como: composição
do gás de alimentação; condições operacionais do gás de alimentação (pressão, temperatura,
impurezas e teor de umidade); espessura do material dielétrico e distância entre os eletrodos;
eficiência de resfriamento; características da corrente elétrica; concentração do ozônio
produzido; e tempo de residência do ozônio na zona de descarga (MASSCHELEIN, 1998).
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Figura 5 − Esquema de geração de ozônio por efeito corona (DEZOTTI, 2008).

Nos geradores de ozônio tipo descarga por efeito corona, o tipo de fonte de alimentação
determina a concentração do ozônio na fase gasosa.

2.7.3 Mecanismos de reação do ozônio
Durante a ozonização, a oxidação dos compostos orgânicos e inorgânicos pode ocorrer,
principalmente, pela ação de dois oxidantes: o ozônio molecular (O3) e radicais hidroxila (•OH).
O O3 pode reagir diretamente com um composto-alvo em solução (reação direta) ou pode se
decompor em radicais •OH os quais irão reagir com o composto-alvo (reação indireta) (Figura
6 e Tabelas 5 e 6).

Tabela 5 – Reações de decomposição do ozônio em água pura em condições alcalinas.
𝒌𝟏

Iniciação

Constantes
40 mol L-1 s-1

Reações
(R1)

𝒌𝟐

2,2106 mol L-1 s-1

(R2)

𝑶𝟑 + 𝑶𝑯− → 𝑯𝑶−
𝟐 + 𝑶𝟐
∗
−∗
𝑶𝟑 + 𝑯𝑶−
𝟐 → 𝑯𝑶𝟐 + 𝑶𝟑
𝒌𝟑

∗
𝑶𝟑 + 𝑶𝑯− → 𝑶∗−
𝟑 + 𝑯𝑶
Propagação
𝒌𝟒

(R3)

+
𝑯𝑶∗𝟐 → 𝑶−∗
𝟐 +𝑯

7,9105 s-1

(R4)

∗
+
𝑶−∗
𝟐 + 𝑯 → 𝑯𝑶𝟐

𝒌𝟓

51010 mol L-1 s-1

(R5)

−∗
𝑶𝟑 + 𝑶−∗
𝟐 → 𝑶𝟑 + 𝑶𝟐

𝒌𝟔

1,6109 mol L-1 s-1

(R6)

∗
−
𝑶−∗
𝟑 + 𝑯𝟐 𝑶 → 𝑯𝑶 + 𝑶𝟐 + 𝑶𝑯

𝒌𝟕

20-30 mol L-1 s-1

(R7)

∗
−∗
∗
𝑶−∗
𝟑 + 𝑯𝑶 → 𝑯𝑶𝟐 + 𝑶𝟐

𝒌𝟖

6109 mol L-1 s-1

(R8)

+
𝑯𝑶−
𝟐 + 𝑯 → 𝑯 𝟐 𝑶𝟐

𝒌𝟗

51010 mol L-1 s-1

(R9)

+
𝑯𝟐 𝑶𝟐 → 𝑯𝑶−
𝟐 +𝑯

0,25 s-1

(R10)

𝒌𝟏𝟎
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Terminação
𝒌𝟏𝟏

−
𝑶𝟑 + 𝑯𝑶∗ → 𝑶−∗
𝟑 + 𝑶𝑯
𝒌𝟏𝟐

(R11)

𝑯𝑶∗ + 𝑯𝟐 𝑶𝟐 → 𝑯𝑶∗𝟐 + 𝑯𝟐 𝑶

k11 = 2,7107 mol L-1 s-1

(R12)

∗
−
𝑯𝑶∗ + 𝑯𝑶−
𝟐 → 𝑯𝑶𝟐 + 𝑶𝑯

k12 = 7,5109 mol L-1 s-1

(R13)

1,9104 mol L-1 s-1

(R14)

5109 mol L-1 s-1

(R15)

𝒌𝟏𝟑

𝒌𝟏𝟒

𝑯𝑶∗ + 𝑶𝟑 → 𝑶𝟐 + 𝑯𝑶∗𝟐
𝒌𝟏𝟓

𝑯𝑶∗ + 𝑯𝑶∗𝟐 → 𝑶𝟐 + 𝑯𝟐 𝑶
Adaptado de BELTRÁN, 2004.

Tabela 6 – Reações de decomposição do ozônio em água pura.

Iniciação

Constantes
70 mol L-1 s-1

Reações
(R16)

+
𝑯𝑶∗𝟐 → 𝑶−∗
𝟐 +𝑯

7,9105 s-1

(R17)

∗
+
𝑶−∗
𝟐 + 𝑯 → 𝑯𝑶𝟐

𝒌𝟏𝟖

51010 mol L-1 s-1

(R18)

−∗
𝑶𝟑 + 𝑶−∗
𝟐 → 𝑶𝟑 + 𝑶𝟐

𝒌𝟏𝟗

1,6109 mol L-1 s-1

(R19)

∗
+
𝑶−∗
𝟑 + 𝑯 → 𝑯𝑶𝟑

𝒌𝟐𝟎

5,21010 mol L-1 s-1

(R20)

+
𝑯𝑶∗𝟑 → 𝑶−∗
𝟑 +𝑯

𝒌𝟐𝟏

3,3102 s-1

(R21)

𝑯𝑶∗𝟑 → 𝑯𝑶∗ + 𝑶𝟐

𝒌𝟐𝟐

1,1105 s-1

(R22)

𝑶𝟑 + 𝑯𝑶∗ → 𝑯𝑶∗𝟒

2109 mol L-1 s-1

(R23)

𝑯𝑶∗𝟒 → 𝑯𝑶∗𝟐 + 𝑶𝟐

2,8104 s-1

(R24)

𝒌𝟐𝟓

3,71010 mol L-1 s-1

(R25)

𝒌𝟐𝟔

3 mol L-1 s-1

(R26)

0,13 mol L-1 s-1

(R27)

5,5109 mol L-1 s-1

(R28)

𝒌𝟏𝟔

𝑶𝟑 + 𝑶𝑯− → 𝑯𝑶∗𝟐 + 𝑶−∗
𝟐
Propagação
𝒌𝟏𝟕

𝒌𝟐𝟑

𝒌𝟐𝟒

Terminação
𝑶𝑯∗ + 𝑯𝑶∗𝟐 → 𝑶𝟐 + 𝑯𝟐 𝑶
𝑯𝟐 𝑶𝟐 + 𝑯𝑶∗𝟐 → 𝑶𝑯∗ + 𝑯𝟐 𝑶 + 𝑶𝟐
𝒌𝟐𝟕

∗
−
𝑯𝟐 𝑶𝟐 + 𝑶∗−
𝟐 → 𝑶𝑯 + 𝑶𝟐 + 𝑶𝑯
𝒌𝟐𝟖

𝟐𝑶𝑯∗ → 𝑯𝟐 𝑶𝟐
𝒌𝟐𝟗

𝟐𝑯𝑶∗𝟐 → 𝑯𝟐 𝑶𝟐 + 𝑶𝟐

-1 -1

8,310 mol L s

(R29)

𝒌𝟑𝟎

−
𝑯𝑶∗𝟐 + 𝑶∗−
𝟐 → 𝑯𝑶𝟐 + 𝑶𝟐

9,7107 mol L-1 s-1

(R30)

𝒌𝟑𝟏

7109 mol L-1 s-1

(R31)

−
𝑶𝑯∗ + 𝑶−∗
𝟐 → 𝑶𝟐 + 𝑶𝑯

5

Adaptado de BELTRÁN, 2004.

As reações de oxidação dependem da razão das concentrações de O3 e radicais •OH e
das cinéticas de reação dos compostos com os oxidantes. O ozônio é um oxidante muito seletivo
e de natureza eletrofílica; em contrapartida, os radicais •OH são espécies muito reativas e de
baixa seletividade. Esses diferentes caminhos de reação conduzem a diferentes produtos de
oxidação, controlados por diferentes cinéticas de reação. As reações direta ou indireta podem
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ocorrer simultaneamente, porém, dependendo das condições reacionais (temperatura e pH) e da
composição química do meio, um ou outro mecanismo de reação irá predominar. Em meio
ácido prevalecerá o mecanismo via ozônio molecular e em meio alcalino, o mecanismo via
radicais hidroxila, cuja formação é favorecida pela presença de ânions hidróxido (OH−). A
oxidação de compostos orgânicos, tanto pelo O3 quanto pelos radicais •OH, pode levar à
mineralização completa de compostos orgânicos, isto é, à oxidação total desses compostos,
transformando-os em gás carbônico (CO2) e água (H2O), ou formar intermediários e produtos
com menor massa molar do que seus precursores (GOTTSCHALK, LIBRA e SAUPE, 2000;
BELTRÁN, 2004).

Figura 6 – Mecanismo de ozonização pelas vias direta e indireta: O2•-: ânion radical superóxido; HO2•: radical
hidroperoxila; O3•-: ânion radical ozoneto; HO3•:trióxido de hidrogênio; HO4•: tetróxido de hidrogênio; HO•:
radical hidroxila; R•: radicais orgânicos; ROO•: radicais orgânicos peroxila; S: inibidores; R: produto de reação;
M: composto-alvo; Moxid: Produto de oxidação do composto-alvo (Adaptado de GOTTSCHALK, LIBRA e
SAUPE, 2000).

A ozonização de compostos orgânicos presentes nos alimentos é um mecanismo
complexo que envolve transferência de massa e uma variedade de reações químicas. Diferentes
grupos funcionais são atacados pela molécula de ozônio (reação por via direta) e essas reações
são consideradas seletivas (GOTTSCHALK, LIBRA e SAUPE, 2000). As duplas ligações são
atacadas formando ozoneto primário instável que é clivado para formar aldeídos, cetonas e
peróxido de hidrogênio (Figura 7) (CATALDO, 2001).
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Figura 7 – Reação direta do ozônio e compostos insaturados (SILVA, 2006).

O ozônio também ataca compostos com alta densidade eletrônica, aromáticos, aminas e
compostos que possuem enxofre em sua cadeia. O ataque a compostos aromáticos (Figura 8) é
favorecido pela presença de grupamentos doadores de elétrons –OH, –NH2, –OCH3, pois
aumentam a densidade eletrônica do anel aromático, facilitando a substituição eletrofílica e
formando compostos hidroxilados e quinônicos.

Figura 8 – Substituição eletrofílica em carbono aromático (SILVA, 2006).

O ozônio também ataca aminas, responsáveis pelas reações de Maillard (reações de
escurecimento entre aminoácidos e açúcares redutores) oxidando-as a nitratos. A eliminação
dos compostos nitrogenados (principalmente aminoácidos) é importante para que na etapa de
aquecimento não ocorra esse tipo de reação e consequente retorno da cor.
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2.7.4 Solubilidade e decomposição do ozônio em água
A solubilidade de ozônio em líquidos obedece à lei de Henry, ou seja, a concentração
de ozônio em uma solução é proporcional à sua pressão parcial. Em baixas pressões, o gás é
considerado ideal, suposição feita pela maioria dos trabalhos sobre solubilidade (LEVANOV
et al., 2008). Diversos parâmetros influenciam a solubilidade de ozônio na água, entre eles:
temperatura, pH, força iônica, presença de substâncias facilmente oxidadas pelo ozônio e a fotodecomposição de ozônio nas fases gasosa e líquida (O’DONNELL et al., 2012).
Quando dissolvido em água, o ozônio se decompõe produzindo diversas espécies
radicalares. Embora o ozônio seja dez vezes mais solúvel em água que o oxigênio, sua aplicação
em sistemas aquosos requer técnicas para que a transferência de massa na interface gás-líquido
seja eficiente (MUTHUKUMARAPPAN, HALAWEISH e NAIDU, 2000). A solubilidade do
ozônio em água tem sido estudada por diversos autores que obtiveram modelos empíricos, como
os apresentados na Tabela 7. O método mais utilizado para obtenção da solubilidade de ozônio
em líquidos é o método de saturação, em que o ozônio gasoso é borbulhado no líquido até o
estado estacionário ser atingido.
Segundo DANCKWERTS (1970) um gás que se decompõe ao ser dissolvido na fase
líquida (caso do ozônio) não será capaz de saturar o líquido, pois o equilíbrio entres as fases
liquida e gasosa nunca será atingido, desse modo as medidas de solubilidade são obtidas de
maneira indireta, dependendo da temperatura e do pH.
Tabela 7 − Correlações para predição da solubilidade do ozônio em água.
Referências
BIN, 2006
LANGLAIS, RECKHOW
e BRINK, 1991
MORRIS, 1988

Correlação
𝑙𝑜𝑔10 𝐻 ∗ = 6,5987 −

1752
𝑇

4030
)
𝑇

𝐻 = 𝑒 22,3−(

𝑙𝑜𝑔10 𝑆 = 3,302 − 0,013𝑇

QUEDERNI, MORA e
BES, 1987

𝐻 = 𝑒 (18,1−

ROTH e SULLIVAN, 1981

𝐻 = 3,84×107 [OH − ]0,035 𝑒 −(

2846
)
𝑇
2428
)
𝑇

Aplicação
pH não informado
0-35 °C
pH não informado
0-35 °C
pH não informado
0-80 °C
pH 2 e 7
20-50 °C
pH: 0,65 a 10,2
3,5-60 °C

*S, (S = 1/H*) razão de solubilidade (adimensional); H*, constante de Henry (adimensional); H, constante de
Henry (atm); [OH−], concentração de íons hidróxido (mol L-1); T, temperatura (K).

2.7.5 Transporte de massa
2.7.5.1 Absorção do ozônio sem reação química
Um gradiente de concentração é gerado em cada fase (gás e líquido) e essa diferença de
concentração é a força motriz para a transferência de massa. As concentrações das duas fases
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se relacionam pelo equilíbrio termodinâmico (GOTTSCHALK, LIBRA e SAUPE, 2000). O
fluxo molar N em cada fase é proporcional ao gradiente de concentração, com constante de
proporcionalidade k. O fluxo através do filme é dado pela eq. (4):
𝑁 = 𝑘G (𝐶G − 𝐶G∗ ) = 𝑘L (𝐶L∗ − 𝐶L )

(4)

Em que:
N: fluxo de massa através do filme
CG* concentração de equilíbrio de ozônio na fase gasosa na interface
CG: concentração de ozônio no seio da fase gasosa
kG: coeficiente de transferência de massa da fase gasosa
CL*: concentração de equilíbrio de ozônio na fase líquida na interface
CL: concentração de ozônio no seio da fase líquida
kL: coeficiente de transferência de massa na fase líquida

Os coeficientes globais podem ser determinados com base na fase líquida ou na fase
gasosa. Quando a resistência se encontra na fase líquida (caso do ozônio) o coeficiente global
de transporte de massa (kL) é dado pela eq. (5):
𝑁 = 𝑘G (𝐶G − 𝐶G∗ ) = 𝑘L (𝐶L∗ − 𝐶L )

(5)

Sendo kL o coeficiente global de transferência de massa na fase líquida e CL*, a concentração
de liquido em equilíbrio com a fase gasosa. Os processos de absorção que lidam com gases
solúveis no líquido são limitados pela transferência de massa gás-líquido, ou seja, dependem
do coeficiente global volumétrico de transferência (kLa) entre o ozônio e a água (TREYBAL,
1986). Na prática a eficiência da transferência da fase liquida para a gasosa é governada por:
solubilidade de ozônio na água, difusividade do ozônio e do reagente (caso exista), cinética da
reação, viscosidade, densidade; e condições do sistema, como: vazão e geometria do
equipamento (GOTTSCHALK, LIBRA e SAUPE, 2000).
2.7.5.2 Absorção com reação química
O processo de absorção pode ser acelerado por reações químicas e está diretamente
ligado aos seguintes fatores: a) hidrodinâmica do sistema, b) solubilidade do ozônio e sua
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difusividade, c) transferência de massa (kLa) e d) cinética química (taxa de reação e ordem da
reação).
Sendo a reação química irreversível na fase líquida, o processo pode ser limitado ou
pela reação química ou pela transferência de massa, tal dependência pode ser expressa pelo
número de Hatta (Ha). Este adimensional é utilizado para indicar o regime em que ocorre a
reação e sua importância relativa comparada à transferência de massa (CHARPENTIER, 1981).
Para formulação da Teoria do Filme, consideram-se reações químicas de primeira ordem,
pseudo primeira-ordem, segunda ordem e também ocorrendo em série-paralelo. Mostradas nas
eq. (6) a (17)

1) Reações de primeira ordem:
𝑘1

𝐴→𝑃

(6)

𝑟𝐴 = −𝑘1 𝐶𝐴

(7)

Com

2) Reação de pseudo primeira-ordem:
𝑘1′

𝐴 + 𝑧𝐵 → 𝑃

(8)

𝑟𝐴 = 𝑘1′ 𝐶𝐴 𝐶𝐵 = 𝑘1 𝐶𝐴

(9)

Com

O balanço de massa é dado pela eq. (10):

𝐷𝑇 ∇2 𝐶𝐴 + 𝑟𝐴 = 𝑈∇𝐶𝐴 +

𝜕𝐶𝐴
𝜕𝑡

(10)

De acordo com a Teoria do Filme, o balanço de massa da eq. (10) torna-se:

𝐷𝐴

𝜕 2 𝐶𝐴
𝜕𝑥 2

= 𝑘1 𝐶𝐴

(11)
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As condições de contorno impõem que para x = 0 e x = δL, CA = CA* e CA = CAb
(concentração de ozônio no seio do líquido), respectivamente. A solução deste sistema leva à
eq. (12) para o perfil de concentração de A em função da distância da interface:

𝐶𝐴 =

𝐶𝐴∗

𝑠𝑒𝑛ℎ [(1−

𝑥
)𝐻𝑎1 ]
𝛿𝐿

𝑠𝑒𝑛ℎ 𝐻𝑎1

+ 𝐶𝐴𝑏

𝑥
)𝐻𝑎1 ]
𝛿𝐿

𝑠𝑒𝑛ℎ [(

(12)

𝑠𝑒𝑛ℎ 𝐻𝑎1

Em que Ha1 é o número adimensional Hatta para uma reação irreversível de primeiraordem, definido pela seguinte equação:

𝐻𝑎1 =

√𝑘1 𝐷𝐴

(13)

𝑘𝐿

Dependendo dos valores de Ha1, a taxa de absorção ocorre em diferentes regimes
cinéticos:

Regime cinético rápido, quando Ha1 > 3, então CAb = 0. A absorção é dada pela eq. (14):
𝑁𝐴𝑜 = 𝑘𝐿 𝐶𝐴∗ 𝐻𝑎1

(14)

Regime cinético moderado, quando 3 < Ha1 < 0,3. A absorção é dada pela eq. (15):

𝑁𝐴0 = 𝑘𝐿 𝐶𝐴∗

𝐻𝑎1
𝑠𝑒𝑛ℎ𝐻𝑎1

[𝑐𝑜𝑠ℎ𝐻𝑎1 −

1
𝑐𝑜𝑠ℎ𝐻𝑎1 +

𝛽
𝐻𝑎1 𝑠𝑒𝑛𝐻𝑎1
𝑎𝛿𝐿

]

(15)

Regime cinético difusional, quando Ha1 < 0,3 e CAb = 0. A absorção é dada por:
𝑁𝐴0 = 𝑘𝐿 𝐶𝐴∗

(16)

Regime cinético lento, quando Ha1 < 0,3 e CAb ≠ 0. A absorção é dada pela eq. Geral
(15).
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Regime cinético muito lento, quando Ha1 <<< 0,01. A absorção é dada pela eq. (17):
𝛽

𝑁𝐴0 = 𝑘1 𝐶𝐴𝑏 𝑎

(17)

Em que β é o hold up do gás e 𝑎 a área interfacial no sistema gás-líquido. Dependendo
da importância relativa das taxas de transferência de massa e reação química, a cinética da
reação gás-líquido será dada pela taxa da reação química (como no caso da reação muito lenta)
ou taxa de absorção física (regime lento e difusional). Para os regimes lentos, a reação gáslíquido é um processo em duas etapas, em que onde ocorre a transferência de massa através do
filme e a reação química se desenvolve no seio do líquido. Então, a absorção é dada pela eq.
(18):
𝛽

𝑁𝐴0 = 𝑘𝐿 (𝐶𝐴∗ − 𝐶𝐴𝑏 ) = 𝑘1 𝐶𝐴𝑏 𝑎

(18)

O “fator de incremento” (enhancement fator), E, pode ser definido como o número de
vezes que a taxa de absorção aumenta devido à reação química. Essa definição é válida somente
se o regime cinético é rápido ou moderado (CAb = 0). Entretanto, de acordo com a eq. (19), os
valores de E podem ser menores que a unidade (caso de regime cinético lento ou alguns casos
de regime moderado). (BELTRÁN, 2004). Como a equação geral, eq. (15), é complexa, a taxa
de absorção usualmente é dada por este fator adimensional (E), como mostrado na eq. (19):

𝐸=

𝑁𝐴0
𝑘𝐿 𝐶𝐴∗

(19)

3) Reações de segunda ordem irreversíveis:

Essas reações são típicas para a maioria das reações diretas do ozônio em água. São
reações do tipo:
𝑘2

𝐴 + 𝑧𝐵 → 𝑃

(20)

54

Sendo a velocidade da reação de A:
− 𝑟𝐴 = 𝑘2 𝐶𝐴 𝐶𝐵

(21)

Nesse caso, os balanços microscópicos de A e B devem ser resolvidos simultaneamente:

𝐷𝐴

𝐷𝐵

𝜕2 𝐶𝐴
𝜕𝑥 2

𝜕2 𝐶𝐵
𝜕𝑥 2

= 𝑘2 𝐶𝐴 𝐶𝐵

(22)

= 𝑧𝑘2 𝐶𝐴 𝐶𝐵

(23)

As condições de contorno são:

𝑥=0

𝐶𝐴 = 𝐶𝐴∗

𝑥 = 𝛿𝐿

𝐶𝐴 = 𝐶𝐴𝑏

𝑑𝐶𝐵
𝑑𝑥

= 0

(24)

𝐶𝐵 = 𝐶𝐵𝑏

Entretanto, não é possível encontrar uma solução analítica para o sistema. VAN
KREVELEN e HOFTIJZER (1948) obtiveram uma solução aproximada considerando que a
concentração de B através da zona de reação no filme é constante, CBr, aproximando o sistema
para um caso de pseudo primeira-ordem. Dessa maneira, as equações deduzidas para reações
de pseudo primeira-ordem podem ser aplicadas com k1 = k2CBr. Seguindo a proposta de
aproximação de VAN KREVELEN e HOFTIJZER (1948) a eq. (25) é dada:
𝑧𝐶 ∗

𝐶𝐵𝑟 = 𝐶𝐵𝑏 [1 − (𝐸 − 1) 𝐶 𝐴 ]

(25)

𝐵𝑏

Então o número de Hatta torna-se:

𝐻𝑎1 =

√𝑘2 𝐷𝐴 𝐶𝐵𝑟
𝑘𝐿

=

√𝑘2 𝐷𝐴 𝐶𝐵𝑏
𝑘𝐿

𝑧𝐶𝐴∗

√1 − (𝐸 − 1) 𝐶

𝐵𝑏

(26)
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Simplificando a eq. (26) tem-se Ha1 dado por:

𝑧𝐶𝐴∗

𝐻𝑎1 = 𝐻𝑎2 √1 − (𝐸 − 1) 𝐶

𝐵𝑏

(27)

Em que Ha2 representa o número de Hatta da reação irreversível de segunda ordem e
tem o mesmo significado físico da eq. (13):

𝐻𝑎2 =

√𝑘2 𝐷𝐴 𝐶𝐵𝑏

(28)

𝑘𝐿

Para as reações de segunda ordem existem dois novos regimes cinéticos além dos
listados para reações de primeira ordem:

Regime cinético rápido, com CAb = 0 e Ha2 > 3
𝐻𝑎

1
𝑁𝐴0 = 𝑘𝐿 𝐶𝐴∗ 𝑇𝑎𝑛ℎ𝐻𝑎

1

(29)

Em que Ha1 é dado pela eq. (27).

Regime cinético instantâneo, com CAb = 0 e Ha2 > 10Ei:
𝑁𝐴0 = 𝑘𝐿 𝐶𝐴∗ 𝐸𝑖

(30)

Em que Ei é um fator definido para reações instantâneas como:

𝐸𝑖 = 1 +

𝐷𝐵 𝐶𝐵𝑏
𝑧𝐷𝐴 𝐶𝐴∗

(31)

Em que DB é a difusividade do composto B no líquido e pode ser estimado pela equação
de Wilke e Chang (Anexo 1).

O regime cinético rápido para reação de primeira ordem é denominado regime cinético
de pseudo primeira-ordem rápido, seguindo a condição dada pela eq. (32):
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3 < 𝐻𝑎2 =

√𝑘2 𝐷𝐵 𝐶𝐵𝑏
𝑘𝐿

<

𝐸𝑖

(32)

2

A taxa de absorção nesse caso é dada pela eq. (33):

𝑁𝐴0 = 𝑎𝐶𝐴∗ √𝑘2 𝐷𝐵 𝐶𝐵𝑏

(33)

A Figura 9 mostra os perfis de concentração de A e B através do líquido para os
diferentes regimes citados. Para os regimes de cinética rápida ou instantânea, as reações
químicas se desenvolvem em uma zona ou plano do filme, respectivamente. No regime lento,
a reação se desenvolve no seio do líquido. Ainda é possível observar que para os regimes rápido
e instantâneo não existe concentração de ozônio dissolvido no líquido (CAb = 0). Considerando
a eq. (26), a equação geral dada pela eq. (15) pode ser simplificada para uma reação de primeiraordem e estas simplificações são usadas para o estudo cinético de reações de ozonização em
água (BELTRÁN, 2004).
As reações também podem ocorrer em série-paralela. Na maioria dos casos, o ozônio
não só reage com o composto inicial presente na água, mas também com os compostos
intermediários formados. Por exemplo, têm-se as seguintes reações:
𝑘1

𝐴 + 𝑧𝑏 𝐵 → 𝑧𝑐 𝐶

(34)

𝑘2

𝐴 + zc′ 𝐵 → 𝑧𝑑 𝐷

(35)

A solução deste sistema requer equações de balanço microscópico para os compostos
A, B e C, que de maneira geral são representados pela eq. (37):

𝐷𝑖

𝑑 2 𝐶𝑖
𝑑𝑥 2

+ 𝑟𝑖 = 0

(36)

As condições de contorno são as seguintes:

𝑥=0

𝐶𝐴 = 𝐶𝐴∗

𝐶𝐵 = 𝐶𝐵∗

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑖

𝑑𝐶𝐵
𝑑𝑥

=0

𝑑𝐶𝐶
𝑑𝑥

= 0

(37)
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𝑥 = 𝛿𝐿

𝐶𝐴 = 𝐶𝐴𝑏

𝐶𝐵 = 𝐶𝐵𝑏

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑏

Em que CBi e CCi são as concentrações de B e C na interface gás-líquido.

ONDA et al. (1970) encontraram uma expressão para o fator de reação E, considerando
uma série de aproximações apresentadas por VAN KREVELEN e HOFTIJZER (1948):

𝐸=

𝐻𝑎𝑠
𝑡𝑎𝑛ℎ𝐻𝑎𝑠

[1 −

𝐶𝐴𝑏
𝐶𝐴∗

𝑠𝑒𝑛ℎ𝐻𝑎𝑠 ]

(38)

Em que:
𝐶

𝐻𝑎𝑠 = 𝐻𝑎22 [𝐶 𝐵𝑖 +
𝐵𝑏

𝑘2 𝐶𝐶𝑖
𝑘1 𝐶𝐶𝑏

]

(39)

HaS é o número de Hatta para reações gás-líquido série-paralelas e Ha2 é o número de
Hatta para reações gás-líquido de segunda ordem. Para a solução do modelo matemático os
valores de CBi e CCi devem se conhecidos. ONDA et al. (1970) aplicaram outra equação para o
fator E, obtida de um balanço molar total na forma diferencial:

𝐸 = 1−

𝐶𝐴𝑏
𝐶𝐴∗

+𝑧

𝐷𝐵
𝑏 𝐷𝐴

𝑧

𝐶

(1 + 𝑧′𝐶 ) (1 − 𝐶 𝐵𝑖 ) −
𝐶

𝐵𝑏

𝐷𝐶

𝐶𝐵𝑏

𝑧′𝐶 𝐷𝐴 𝐶𝐴∗

𝐶

+ 𝐶 𝐶𝑖

𝐶𝑏

(40)

Por outro lado, após a aplicação de uma hipótese relacionada com os perfis de
concentração de B e C através do filme, a seguinte equação que relaciona as concentrações de
B e C pode ser obtida:

𝐶𝐶𝑖
𝐶𝐵𝑖

=

𝐶𝐶𝑏 𝑧𝐶 𝐷𝐵
𝐶
(1− 𝐵𝑖 )
+
𝐶𝐵𝑏 𝑧𝐵 𝐷𝐶
𝐶𝐵𝑏
𝐶
1− 𝐵𝑖
5𝑧′𝐶𝐷𝐵 𝑘2
𝐶𝐵𝑏
1+
6𝑧𝑏𝐷𝐶 𝑘1 𝐶𝐵𝑖
𝐶𝐵𝑏

.

(41)

Finalmente, um procedimento de tentativa e erro permite determinar CBi, CCi e o fator
de reação E. Como mostrado para reações de primeira e segunda ordem, a solução de E para
condições diferentes (isto é, em diferentes Ha2) é geralmente encontrada em gráficos de k2/k1
como o parâmetro, como descrito na literatura (ONDA et al., 1970).
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Figura 9 – Regimes cinéticos de ozonização. (a) muito lento. (b) lento. (c) difusional. (d) moderado. (e) rápido.
(f) rápido de pseudo primeira-ordem. (g) instantâneo.

FERNANDEZ et al. (2006) constataram que o fator de aumento (E) para xarope de
cana-de-açúcar dado pela eq. (6) foi muito maior que a unidade, correspondendo a valores de
40 a 70, mostrando que a ozonização de compostos de dupla ligação ocorre em regime rápido.
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CHEDEVILLE, DEBACQ e PORTE (2009) removeram compostos fenólicos de
efluentes da indústria de azeite e o número de Hatta encontrado foi maior que três, confirmando
que a reação é rápida e ocorre no filme. Os autores observaram que durante 20 minutos o ozônio
foi transferido para o meio e consumido para remoção dos compostos fenólicos.

2.7.6 O ozônio e os alimentos
A utilização do ozônio no processamento de alimentos tornou-se importante com sua
aprovação pela FDA dos Estados Unidos como um aditivo antimicrobiano para contato direto
com alimentos de todos os tipos, inclusive os líquidos (FDA, 2001). A utilização de ozônio no
processamento de alimentos foi aprovada em diversos graus em muitos outros países, incluindo
Japão, Austrália, França e Canadá. Dada a complexidade das matrizes alimentares e a gama de
alimentos produzidos, validar o processo é um desafio para a indústria. Portanto, para otimizar
os processos de ozonização no processamento de alimentos é necessária a compreensão dos
parâmetros que governam a transferência de massa gás-líquido e também discutir a cinética de
degradação dos compostos de interesse (CULLEN, TIWARI e MUTHUKUMARAPPAN,
2009). Na Tabela 8 são mostrados alguns trabalhos realizados em que o ozônio foi utilizado em
alimentos líquidos para o consumo direto.
Tabela 8 – Efeito do ozônio em sucos para o consumo direto.
Alimento
Cidra de maça
Suco de laranja

Forma de aplicação
O3 borbulhado no
suco
O3 borbulhado no
suco

Suco de laranja

O3 borbulhado no
suco

Suco de laranja

Coluna de bolhas

Suco de morango

Coluna de bolhas

Suco de amora

Coluna de bolhas

Cidra de maça
Cidra de maça

O3 borbulhado no
suco
O3 borbulhado no
suco

Características
Estudo da atividade
microbiana
Estudo da atividade
microbiana
Remoção de cor e
decréscimo de ácido
ascórbico
Baixa remoção de cor, pH
mantido, decréscimo de
ácido ascórbico
Decréscimo de ácido
ascórbico, cor e antocianina
Decréscimo de ácido
ascórbico, cor e antocianina
Aumento de sedimentos,
remoção de cor
Estudo da atividade
microbiana

Referências
Williams, Sumner e
Golden (2005)
Williams, Sumner e
Golden (2005)
Angelino, Golden e Mount
(2003)
Tiwari et al. (2008a)
Tiwari et al. (2009a)
Tiwari et al. (2009b)
Choi e Nielsen (2005)
Steenstrup e Floros (2004)

*Adaptado de CULLEN, TIWARI e MUTHUKUMARAPPAN, 2009.

A ozonização de alimentos líquidos é principalmente realizada com o borbulhamento
do ozônio no líquido. Segundo CULLEN, TIWARI e MUTHUKUMARAPPAN, 2009 nas
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indústrias existe uma tendência para tecnologia de conservação de alimentos mais naturais em
resposta à crescente demanda dos consumidores por produtos e aditivos “verdes”. A recente
aprovação da FDA para o uso direto do ozônio induziu a utilização em alimentos líquidos, como
sucos. No entanto, devido à complexidade dos produtos alimentícios, o conhecimento detalhado
da influência de componentes alimentares na cinética de remoção de cor é necessário.
Diante das possibilidades de aplicação do ozônio na indústria alimentícia, o presente
estudo propõe sua utilização visando não somente a clarificação, mas também um entendimento
do comportamento do ozônio em água, em um sistema modelo e em um sistema complexo
como o caldo de cana-de-açúcar no que se refere à transferência de massa com reações
simultâneas, cinética de remoção de cor e compostos fenólicos e possíveis intermediários
formados.
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3
3.1

Materiais e Métodos
Reagentes
Os compostos fenólicos ácido p-cumárico [CUM, ácido (E)-3-(4-hidroxifenil)-2-

propenoico, CAS 501-98-4, pureza mínima 98%], ácido cafeico [CAF, ácido (3-(3,4dihidroxifenil)prop-2-enoico), CAS 331-39-5, pureza mínima 98%], ácido siríngico [SIR, ácido
(4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico), CAS 530-57-4, pureza mínima 95%], ácido clorogênico
[CLO, ácido (3-[[3-(3,4-Di-hidroxifenil)-1-oxo-2-propenil]oxi]-1,4,5-tri-hidroxiciclohexanocarboxílico), CAS 327-97-9, pureza mínima 95%], ácido gálico [GAL, ácido 3,4,5trihidroxibenzoico, CAS 149-91-7, pureza mínima 97,5%], o flavonoide quercetina [QUE, 2(3,4-dihidroxifenil)-3,5,7-trihidroxichromen-4-ona, CAS 117-39-5, pureza mínima 95%]
(Figura 10) e a sacarose [SAC, 2-[3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il]oxi6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol, CAS 57-50-1, pureza mínima de 99,5%] foram fornecidos
pela Sigma-Aldrich.

Ácido cafeico (CAF)

Ácido p-cumárico (CUM)

Ácido clorogênico (CLO)

Ácido siríngico (SIR)

Quercetina (QUE)

Figura 10 – Fórmulas estruturais dos compostos fenólicos estudados neste trabalho.

O corante índigo trissulfonato (CAS 67627-18-3, pureza > 60%, Sigma-Aldrich) e o
fosfato de potássio monobásico (Vetec, CAS 7778-77-0, P.A) foram usados nas análises de
concentração de ozônio dissolvido.
Para as análises de HPLC foram utilizados metanol (Panreac) e ácido fosfórico (85%,
Fisher Scientific), nos experimentos de ozonização de soluções contendo compostos fenólicos
(seção 3.2.2). Para os experimentos descritos na seção 3.2.3 (ozonização de caldo de cana-de-
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açúcar), foram usados o ácido acético (glacial, Merck) e acetonitrila (grau HPLC, Merck).
Ácido fórmico (CAS 64-18-6, pureza mínima 95%) foi utilizado para acidificação da água
usada como fase móvel durante as análises por LC-MS.
Carbonato de cálcio (Panreac/Reagen) foi utilizado como fase móvel na cromatografia de
íons e no procedimento de identificação de compostos fenólicos totais.
O Reagente Folin-Ciocalteau (Sigma–Aldrich) foi utilizado para quantificação dos
compostos fenólicos totais.
Ácido sulfúrico (Synth, pureza mínima 98%) foi utilizado para análise de cromatografia
de íons e para ajuste de pH. Hidróxido de sódio (Vetec, P.A.) também foi utilizado para ajuste
de pH.
Para produção de ozônio foi utilizado oxigênio puro (99% de pureza).
Oxisulfato de titânio (IV) (CAS 123334-00-9, pureza mínima 99,99%, Sigma- Aldrich)
foi usado nas análises de peróxido de hidrogênio.
Todas as soluções e experimentos foram realizados utilizando água ultrapura gerada pelo
equipamento Milli-Q (Millipore).
Caldo foi obtido a partir da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) de variedade SP
81-3250 proveniente de um cultivo no município de Piracicaba (SP), da Estação Experimental
da Escola Superior de Agricultura (ESALQ-USP). O caldo foi obtido com o auxílio de uma
moenda (modelo Mausa), em seguida foi peneirado e armazenado em frascos de 1 L,
acondicionados em freezer a –15 °C.
3.2

Equipamentos e métodos

3.2.1 Solubilidade do ozônio em água
Os experimentos foram realizados em um tanque de vidro utilizando 1 L de água
ultrapura. A temperatura da água foi mantida em 20 °C ±1 °C. O pH foi mantido constante (3,
5 ou 7), sendo corrigido manualmente usando soluções de H2SO4 ou NaOH, sendo a leitura
feita com um pH-metro Tecnal 3MP. Experimentos sem controle de pH e pH inicial de 5,4
também foram realizados. O tanque foi alimentado por uma corrente gasosa (O2+O3), fornecido
por um gerador de ozônio (Multivácuo, modelo MV-06/220) baseado em descarga elétrica em
alta tensão (efeito corona). O gerador foi alimentado a partir de um cilindro de oxigênio 99%
de pureza, à pressão de 1,0 kgf cm-2 e a vazão de 0,5 L min-1, controlada por um
medidor/controlador de fluxo mássico (Mathson, modelo 8270). Após a estabilização do
gerador e dos valores de concentração de entrada do ozônio, foi feito o contato do gás com o
líquido por meio de um difusor. A concentração de ozônio no gás foi medida por um
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espectrofotômetro (Shimadzu, modelo MultiSpec 1501). Foram retiradas amostras de 2 mL de
água (não excedendo 10% do volume total do reator) para análise de ozônio dissolvido, como
descrito na seção 3.3.2.

3.2.2 Ozonização de soluções modelo de compostos fenólicos
Os experimentos para o estudo da ozonização dos compostos fenólicos foram realizados
em um tanque de vidro borossilicato de 3 L provido de entrada e saída de gás e abertura para
retirada de amostras (Figuras 11 e 12). O ozônio foi produzido por um gerador de ozônio
(Anseros Ozomat Com AD-02) baseado em descarga elétrica em alta tensão (efeito corona). O
gerador foi alimentado por um cilindro de oxigênio puro (99% de pureza). O ozônio na fase
gasosa foi monitorado por um analisador Anseros Ozomat GM-6000Pro e borbulhado para a
solução através de difusor colocado no centro do tanque (vazão de 0,5 L min-1 e concentração
de ozônio de 10,5 mg L-1). O ozônio não consumido foi convertido em oxigênio utilizando um
catalisador químico de marca CAT-1500 72258, Anseros e liberado para o ambiente.
Os experimentos foram realizados à temperatura ambiente (20 °C) sem correção de pH
ao longo do tempo, sendo o pH inicial ajustado em 5,4 (empregando-se solução de NaOH 0,05
mol L-1). A amostragem foi feita com a utilização de uma seringa ligada a um tubo de vidro
imerso no reator. O volume total das amostras não ultrapassou 10% do volume do reator, sendo
as amostras retiradas nos tempos 0, 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos.

Figura 11 − Esquema dos equipamentos utilizados nos ensaios de ozonização: (1) cilindro de oxigênio com 99%
de pureza, (2) gerador de ozônio, (3 e 4) rotâmetros, (5) entrada de ozônio, (6) reator semi batelada, (7) saída de
ozônio e (8) analisador de ozônio.
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3.2.2.1 Experimentos com a mistura de compostos fenólicos e sacarose
Os experimentos foram realizados com 5 mg L-1 de cada ácido fenólico (CUM, CAF, SIR e
CLO), 15 mg L-1 do flavonoide (QUE) e 40 g L-1 de sacarose; tais concentrações representam
aproximadamente a quinta parte da concentração desses compostos em um caldo de cana-deaçúcar real (DUARTE-ALMEIDA et al., 2006). Os ensaios foram realizados em pH livre; um
ensaio foi realizado controlando o pH com solução tampão ácido acético/acetato.

Figura 12 − Tanque utilizado para os experimentos com solução de compostos fenólicos.

3.2.2.2 Experimentos com cada composto fenólico separadamente
Com o intuito de analisar a degradação de cada composto citado (Figura 10) e possíveis
intermediários formados, foram realizados experimentos com cada composto fenólico em água
ultrapura utilizando a concentração de 1,4×10-4 mol L-1.

3.2.3 Ozonização do caldo de cana-de-açúcar
Todos os experimentos foram conduzidos em batelada em um reator de vidro de 2 L,
empregando 1 L de caldo, com agitação magnética contínua, provido de entrada para o gás,
amostragem e saída do ozônio residual conforme mostrado na Figura 12 (seção 3.2.2). O ozônio
foi gerado por um ozonizador (Multivacuo, modelo MV-06/220) baseado em descarga elétrica
em alta tensão (efeito corona). O gerador é alimentado por um cilindro de oxigênio 99%, à

65

pressão de 1,0 kgf cm-2, acoplado a um espectrofotômetro (Shimadzu, modelo MultiSpec1501),
utilizado para medida de concentração de ozônio no gás. O pH inicial foi o pH natural do caldo
(5,5±0,2) em todos os experimentos. A temperatura foi controlada por um banho termostático
(Julabo modelo ME F25). A vazão foi controlada por um medidor/controlador de fluxo mássico
(Mathson, modelo 8270). O gás foi distribuído no centro do reator por meio um difusor
cilíndrico em aço inoxidável, com poros de 10 µm. As vazões e as concentrações de ozônio no
gás utilizadas são apresentadas na Tabela 9. O ozônio não reagido foi decomposto em solução
aquosa contendo 5% de iodeto de potássio (KI) e liberado para o ambiente. Após a estabilização
da concentração de ozônio, correspondente a absorbância constante com o tempo, gás e líquido
foram colocados em contato e amostras foram retiradas nos tempos 0, 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90
e 120 minutos.
3.2.3.1 Planejamento experimental com o caldo de cana-de-açúcar
Para avaliar os efeitos combinados das variáveis independentes (temperatura,
concentração de ozônio no gás à entrada do reator e vazão de gás) sobre as variáveis
dependentes ou respostas [remoção de cor ICUMSA (%) e remoção de compostos fenólicos
(%)] empregou-se um projeto experimental composto central rotacional (DCCR) e metodologia
de superfície de resposta (SR) com 20 ensaios, sendo oito ensaios fatoriais, seis axiais e seis
centrais (Tabela 10) (RODRIGUES e IEMMA, 2009).
Os experimentos foram realizados utilizando caldo de cana-de-açúcar primário
(somente uma moagem e sem embebição) com aproximadamente 20 °Brix. Os ensaios foram
realizados sem controle de pH ao longo do tempo (pH inicial de 5,5±0,2) (Tabela 10).
Tabela 9 − Variáveis do planejamento experimental para estudo da ozonização do caldo de cana-de-açúcar.
Variáveis
-1,68
Valores codificados
20
Temperatura (°C)
10
CO3 (mg L-1)a
0,1
Vazão (L min-1)
a
Concentração de entrada do ozônio no gás

-1
28,1
14
0,26

Níveis de valores
0
40
20
0,5

+1
51,9
26
0,74

+1,68
60
30
0,9

66

Tabela 10 − Delineamento experimental DCCR 23.
Ensaios

CO3 (mg L-1)
X1

1(PC)
2
3
4(PC)
5
6
7
8
9
10(PC)
11(PC)
12(PC)
13
14
15
16(PC)
17
18
19
20

0
1,68
1
0
0
1
−1,68
−1
1
0
0
0
−1
1
−1
0
0
−1
0
0

Temperatura (°C)
X2

0
0
1
0
1,68
1
0
−1
−1
0
0
0
−1
−1
1
0
−1,68
1
0
0

Vazão (L min-1)
X3

0
0
1
0
0
−1
0
−1
1
0
0
0
1
−1
−1
0
0
1
1,68
−1,68

As superfícies de resposta foram construídas utilizando-se o software STATISTICA,
versão 13 (StatSoft, EUA). Na construção das superfícies, duas variáveis independentes
variaram simultaneamente dentro da região proposta no planejamento, sendo a terceira variável
fixada no ponto central.

3.3

Métodos analíticos

3.3.1 Concentração de ozônio no gás
Para os experimentos descritos na seção 3.2.1 (ozonização de água ultrapura) e 3.2.2
(ozonização de soluções contendo compostos fenólicos), a concentração de ozônio em fase
gasosa foi medida por meio de um analisador de ozônio (Anseros Ozomat GM-6000Pro)
acoplado ao ozonizador. O princípio de funcionamento é baseado na determinação
espectrofotométrica de ozônio de acordo com a sua absorção no comprimento de onda de 253,7
nm. O ozonizador utilizado foi concebido para funcionar a pressões de até 2 bar e sua faixa de
produção é de 0-50 mg L-1 O3.
A concentração de ozônio na fase gasosa para os experimentos descritos na seção 3.2.1
(ozonização de água ultrapura) e 3.2.3 (ozonização de caldo de cana-de-açúcar) foi monitorada
utilizando-se um espectrofotômetro (Multispec – 1501, Shimadzu) no comprimento de onda de
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254 nm, utilizando uma célula de fluxo com caminho óptico de 1 cm. A concentração de ozônio
foi calculada pela eq. (42) (Lei de Beer-Lambert) (OPPENLANDER, 2003; GOTTSCHALK,
LIBRA e SAUPE, 2000).
𝐶𝑂3 = 𝐴 ∗ 𝜀 −1 ∗ 𝑏 −1

(42)

Em que A é a absorbância, b é o caminho óptico, 𝐶𝑂3 é a concentração de ozônio e , o
coeficiente de absorção molar do ozônio em fase gasosa em 254 nm (2950 L mol

-1

cm -1)

(GOTTSCHALK, LIBRA e SAUPE, 2000).

3.3.2 Concentração de ozônio dissolvido
A concentração de ozônio dissolvido foi medida pelo método proposto por BADER e
HOIGNÉ (1981). Segundo esse método, a concentração de ozônio é quantificada pela reação
estequiométrica com o corante índigo trissulfonato, oxidado pelo ozônio.
A solução de índigo trissulfonato foi preparada misturando 900 mL de uma solução
tampão (28 e 35 g L-1 de KH2PO4 e H3PO4, respectivamente) e 100 mL de solução estoque de
índigo (contendo 0,6 e 2,6 g L-1 de índigo trissulfonato e H3PO4, respectivamente). Essa mistura
é estável por aproximadamente quatro meses quando estocado no escuro entre 2-8 °C.
Foram adicionados 3 mL de solução de índigo (2,6 mg L-1) a 2 mL de amostra. Essa
mistura foi transferida para uma cubeta de quartzo de caminho óptico de 1 cm e sua absorbância
foi lida em um espectrofotômetro a 600 nm. A concentração de ozônio foi calculada pela eq.
(43):

𝐶O3 =

ΔA600nm 𝑉indigo +𝑉amostra
𝑏 ε600nm

𝑉amostra

(43)

Em que CO3 é a concentração de ozônio na amostra em (mol L-1); ΔA600nm é a diferença
de absorbância entre a solução controle e a solução oxidada; ε600nm é o coeficiente de absorção
molar do índigo em 600 nm (2×104 L mol-1 cm-1); b é o caminho óptico; Víndigo e Vamostra são o
volume da solução de índigo e da amostra, respectivamente (BADER e HOIGNÉ, 1981).

3.3.3 Concentração de peróxido de hidrogênio
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Para as reações com cada composto fenólico separadamente foi possível medir a
concentração de peróxido de hidrogênio ao longo do tempo de ozonização; nos demais
experimentos ocorreram interferências para o método disponível, impedindo a medida. O
método utilizado foi o de Eisenberg (EISENBERG, 1943). O método é baseado na formação
de ácido pertitânico proveniente da reação de peróxido de hidrogênio e o oxisulfato de titânio
(IV). A solução apresenta uma coloração amarelada e é estável por ao menos 6 horas. Para
determinação da concentração de H2O2, 0,5 mL da solução de ácido sulfúrico em oxisulfato de
titânio (IV) comercial foram adicionados a 4,5 mL de amostra. Em seguida, a mistura foi
deixada em repouso por 5 minutos e transferida para uma cubeta de quartzo, para medida de
absorbância em espectrofotômetro, no comprimento de onda de 405 nm. Por fim, a
concentração de H2O2 foi calculada pela eq. (44):
ΔA

𝐶H2O2 = 𝑏.ε 405nm
405nm

𝑉reagente +𝑉amostra
𝑉amostra

(44)

Em que: CH2O2 é a concentração de peróxido de hidrogênio (em mol L-1); ∆A405nm é a
diferença de absorbância entre a amostra e o branco (preparado com água ultrapura); ε405nm é o
coeficiente de absorção molar do ácido pertitânico em 405 nm (720 L mol-1 cm–1), b é o caminho
óptico da cubeta de quartzo e Vreagente e Vamostra, os volumes do reagente oxisulfato de titânio
(IV) e da amostra adicionada, respectivamente (EISENBERG, 1943).

3.3.4 Concentração de compostos fenólicos totais
O conteúdo de compostos fenólicos totais foi determinado pelo método proposto por
SINGLETON e ROSSI (1965). Esse método consiste na oxidação de compostos fenólicos pelo
reagente Folin-Ciocalteu, mistura de ácido fosfotúngstico (H3PW12O40) e de ácido
fosfomolíbdico (H3PMo12O40). Ao oxidar os fenóis, o reagente se reduz a óxido de tungstênio
(W8O23) e óxido de molibdênio (Mo8O23). A absorbância em 740 nm é proporcional à
concentração dos compostos fenólicos presentes na amostra.
Nos experimentos descritos na seção 3.2.2 (ozonização de compostos fenólicos em
solução), 2 mL de amostra foram misturados com 4,5 mL de água e 0,5 mL de reagente FolinCiocalteu; deixou-se a mistura em repouso por um minuto e misturaram-se 5 mL de solução de
Na2CO3 (7% m/v). As amostras foram mantidas no escuro por uma hora. Decorrido o tempo
estipulado, as amostras foram transferidas para uma cubeta de quartzo com caminho óptico de
1 cm e sua absorbância foi medida em 740 nm. Em seguida, os compostos fenólicos foram
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determinados em equivalentes de ácido clorogênico utilizando uma curva de calibração de
absorbância em função da concentração de ácido clorogênico (detecção: 0,008 mg L-1; limite
de quantificação: 0,023 mg L-1).
Nos experimentos com caldo de cana, 0,25 mL de amostra foram misturados com 6,25
mL de água e 0,5 mL de reagente Folin-Ciocalteu. O espectrofotômetro UV-vis Varian Cary
50 foi utilizado para as análises dos experimentos de ozonização de caldo de cana-de-açúcar
(seção 3.2.3). Os compostos fenólicos foram determinados em equivalentes de ácido gálico
utilizando uma curva de calibração; o limite de detecção foi de 0,191 mg L-1, enquanto o limite
de quantificação foi igual a 0,580 mg L-1.

3.3.5 Cromatografia de íons
A concentração dos ácidos orgânicos formados foi determinada por cromatografia de
íons utilizando um cromatógrafo Metrohm 881 Compact IC pro dotado de um desgaseificador,
um detector de condutividade, bombas peristálticas e bomba de alta pressão, coluna Metrosep
A Supp 7 (150,0×4,0 mm e 5 μm de diâmetro de partícula), um autoinjector 881 Compact IC
pro e software MagIC Net™.
Uma solução de carbonato de sódio (Na2CO3) foi eluída à vazão de 0,7 mL min-1 por 50
min variando a concentração de Na2CO3 de 0,6 até 14,6 mmol L-1. A supressão química foi
realizada com 250 mmol L-1 de ácido sulfúrico (H2SO4). O volume de injeção foi de 20 μL.

3.3.6 Cromatografia líquida de alta eficiência
Para os experimentos de ozonização de compostos fenólicos em solução aquosa (seção
3.2.2), a quantificação dos compostos CUM, SIR, CAF, CLO e QUE foi realizada por
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Amostras de 20 μL foram analisadas por um
cromatógrafo Agilent 1100 Series (Hewlett Packard) com uma coluna C18 Kromasil (150
mm×4 mm, 5 μm de diâmetro de partícula) com detector UV. Os espectros de absorção UVVisível (apresentados no Anexo 2) permitem identificar o comprimento de onda de maior
absorção de cada composto estudado constituindo, juntamente com o tempo de retenção
(HPLC), parâmetros importantes para a identificação e quantificação dos compostos fenólicos.
Os comprimentos de onda são 280 nm (SIR e CLO), 330 nm (CUM e CAF) e 370 nm (QUE).
Como fase móvel foi utilizada solução de metanol e água acidificada com ácido fosfórico com
vazão de 1 mL min-1 em gradiente (Tabela 11).
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Tabela 11 – Gradiente utilizado para a fase móvel no HPLC.
Tempo (min)
0
12
12,1
18
18,1

Gradiente (H2O/Metanol)
70/30
70/30
30/70
30/70
70/30

Para os experimentos descritos na seção 3.2.3 (ozonização de caldo de cana-de-açúcar),
a quantificação da sacarose foi realizada por meio da cromatografia líquida de alta eficiência
(HPLC). Para tanto, amostras de 20 µL foram analisadas usando o cromatógrafo (UFLC,
Shimadzu), equipado com uma coluna Thermo (AminoGold de 250 mm×4,60 mm, 5 µm) com
o detector de índice de refração (modelo RID-10A – Shimadzu). A fase móvel utilizada foi
acetonitrila (fase B) e água Milli-Q (fase A) na proporção 78:22 acetronilitra:água, à vazão de
1 mL min-1 em condição isocrática. A temperatura da coluna foi mantida em 30 °C. Foram
geradas curvas de calibração de sacarose e soluções-padrão foram preparadas para os açúcares,
para elaboração das curvas de calibração (2,5 a 40 g L-1); as amostras foram diluídas 10 vezes.
O limite de detecção foi igual a 1,35 g L-1, enquanto o limite de quantificação foi de 4,09 g L1

.
A concentração de sacarose também foi verificada, tanto nos experimentos descritos na

seção 3.2.2 (ozonização de compostos fenólicos) quanto nos experimentos descritos na seção
3.2.3 (ozonização de caldo de cana-de-açúcar), utilizando um refratômetro portátil modelo
ATC1E – ATAGO. O equipamento foi calibrado com água destilada ao valor zero na escala
Brix. Para a análise do caldo, após calibrar o aparelho, duas gotas de amostra foram colocadas
sobre o prisma limpo e seco.

3.3.7 Cromatografia líquida acoplada à espectrofotometria de massa
Os intermediários gerados durante a ozonização de CUM, CAF e SIR (seção 3.2.2)
foram determinados por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LC-ESIMS QTOF) trabalhando no modo de ionização positiva. Os compostos foram separados
utilizando um sistema de HPLC (Agilent 1260 Series) equipado com uma coluna analítica C18
Kromasil de 15 cm×0,4 cm. A eluição isocrática foi realizada com 15/85 de acetonitrila/água
acidificada com ácido fórmico 0,1% à vazão de 1 mL min-1. O volume de injeção foi de 5 µL.
O sistema HPLC foi acoplado a um espectrômetro de massas QTOF (Agilent 6530 Series). O
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instrumento foi operado no modo de alta resolução de 4 GHz. Os íons foram gerados usando
uma fonte iônica eletrospray (ESI) dupla.
3.3.8 Cor ICUMSA (UI)
A cor é de grande importância econômica nas usinas açucareiras, visto que o melhor preço
é conseguido para açúcares com menor valor de cor ICUMSA (UI). A medida de cor ICUMSA
(International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) é dada pela absorbância de
uma solução de açúcar, multiplicada por 1000. O caldo de cana é previamente diluído a 1,25
°Brix e filtrado em membrana de acetato de celulose com porosidade de 0,45 m e diâmetro de
50 mm. O pH da solução foi corrigido para 7,00±0,05, com solução de hidróxido de sódio 0,05
mol L-1. A leitura da absorbância foi realizada em espectrofotômetro, modelo Varian Cary 50,
em cubeta de quartzo de caminho óptico de 1 cm, no comprimento de onda de 420 nm
(SARTORI, 2013). O cálculo da cor foi realizado pela eq. (45):

Cor ICUMSA (420 nm) = (

𝐴

°𝐵𝑟𝑖𝑥
𝜌∗(
)
100

) ∗ 1000

Em que:
A: Absorbância da amostra diluída e lida a 420 nm
ρ: densidade da amostra diluída
°Brix: valor dos sólidos solúveis totais da amostra diluída

(45)
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4
4.1

Resultados e Discussão
Experimentos de ozonização em água
Para o estudo cinético da ozonização é necessário determinar parâmetros como constantes

de velocidade de reações e coeficientes de transferência de massa. Assim, antes do estudo
utilizando soluções modelos de compostos fenólicos (CF) ou do estudo de ozonização de
matrizes complexas, apresenta-se a seguir o estudo da solubilidade do ozônio em água. Levando
em consideração que parâmetros físicos como vazão de líquido e gás, geometria do sistema e
tempo de retenção influenciam diretamente na transferência gás-liquido e, consequentemente,
o coeficiente de transferência de massa volumétrico (kLa), foram realizados experimentos de
absorção de ozônio em água.

4.1.1 Determinação das propriedades do ozônio em água
Segundo BELTRÁN (2004), qualquer estudo de ozonização de soluções aquosas deve
considerar a avaliação da difusividade e da solubilidade ou a concentração de equilíbrio do
ozônio em água, CO3*, a qual está intimamente relacionada com a constante de Henry, H. A
difusividade de um composto em água pode ser determinada por diversas correlações empíricas.
A difusividade do ozônio em água foi estimada pela equação de Wilke e Chang (Anexo 1),
obtendo-se o valor de 1,7×10-9 m2 s-1 (WILKE e CHANG, 1955).
A solubilidade do ozônio é um parâmetro fundamental para o estudo da cinética de
ozonização de poluentes em meio aquoso. Os sistemas ozônio-água são caracterizados pela
baixa concentração de ozônio dissolvido em pressão e temperatura ambiente. Como
mencionado na revisão bibliográfica, a solubilidade do ozônio em água é obtida de forma
indireta, obedecendo a lei de Henry. Para que os parâmetros como constante de Henry e
coeficiente de transferência de massa sejam calculados, é necessário que as concentrações de
ozônio sejam medidas tanto na corrente de gás como no líquido.
Neste trabalho, os experimentos de absorção do ozônio em água foram realizados em
diferentes valores de pH. Na maioria dos casos, os experimentos são conduzidos em pequenas
colunas de bolhas ou tanques agitados semi-batelada, em que a mistura de gases (O2-O3) é
continuamente borbulhada em um dado volume de água em determinado pH. Durante os
experimentos, a fase líquida e a fase gasosa são consideradas perfeitamente misturadas.
A absorção do ozônio em água é um sistema de reação gás-líquido devido à fração de
ozônio dissolvido que se decompõe na água. Como regra, a reação química (reação de
decomposição do ozônio) pode ser considerada como uma reação de primeira-ordem ou pseudo
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primeira-ordem. A constante velocidade para este tipo de reação é muito lenta, especialmente
em pH < 7, correspondendo a um número Hatta < 0,01. Isso significa que a absorção do ozônio
depende exclusivamente da etapa da reação química.
Considerando pH > 7, as reações indiretas são não-seletivas e rápidas, pois a
decomposição do ozônio é catalisada por íons OH-. Todas as reações do ozônio acontecem
simultaneamente e contribuem para o processo de ozonização (LANGLAIS, RECKHOW e
BRINK, 1991).
Todos os experimentos, cujos resultados são discutidos nesta seção, foram realizados
em pH < 7 e a 20 °C. De acordo com GOTTSCHALK, LIBRA e SAUPE (2000) a constante de
Henry adimensional corresponde ao inverso da solubilidade em função da temperatura e pode
ser calculada a partir da eq. (46):

𝐻=

𝐶𝑂3,𝑔 −𝐶𝑂3,𝑔𝑖
∗ −𝐶
𝐶𝑂3
𝑂3,𝑖

=

∗
𝐶𝑂3,𝑔𝑖 −𝐶𝑂3,𝑔

(46)

𝐶𝑂3,𝑖 −𝐶𝑂3

No entanto, a constante de Henry também pode ser calculada em função da pressão
parcial do ozônio, como mostra a eq. (47):

𝐻=

𝑝𝑂3

(47)

∗
𝐶𝑂3

Em que pO3 é a pressão parcial do ozônio e CO3*, a concentração de ozônio no líquido
em equilíbrio com o gás. Os resultados, calculados usando as eqs. (46) e (47), são apresentados
na Tabela 12. Note-se que os resultados obtidos pela eq. (46) são adimensionais.
Tabela 12 − Resultados encontrados para a constante de Henry adimensional a diferentes pH.
pH
CO3,g (mol L-1)
CO3* (mol L-1)
PO3 (atm)
H
H (atm L mol-1)

3,0
2,58×10-4
5,60×10-5
6,21×10-3
4,61
110,81

5,0
2,73×10-4
4,48×10-5
6,56×10-3
6,09
146,47

7,0
2,90×10-4
4,44×10-5
6,96×10-3
6,53
156,87

Os valores da constante de Henry aumentaram ligeiramente com o aumento do pH, ou
seja, a maior a constante de Henry está associada à menor a solubilidade do ozônio devido a
sua decomposição, formando espécies radicalares. O ozônio é muito solúvel a baixas
temperaturas e sua estabilidade diminui com aumento do pH (GOTTSCHALK, LIBRA e
SAUPE, 2000).
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Os valores da constante de Henry encontrados foram comparados com valores
calculados pelos modelos apresentados na Tabela 7. Os modelos utilizados para comparação
são mostrados na Tabela 13 (BIN, 2006; MORRIS, 1988; LANGLAIS, RECKHOW e BRINK,
1991; QUEDERNI, MORA e BES, 1987).
Tabela 13 – Constante de Henry adimensional a 20 °C calculada por diferentes modelos.
Autores

H (adimensional)

BIN, 2006

4,19

LANGLAIS, RECKHOW e BRINK, 1991

3,86

MORRIS, 1988

3,21

QUEDERNI, MORA e BES, 1987

3,29

Enquanto no presente trabalho o pH foi controlado utilizando soluções aquosas diluídas
de ácido sulfúrico (0,05 mol L-1) ou de hidróxido de sódio (0,05 mol L-1), no trabalho de ROTH
e SULLIVAN (1981) foi empregado tampão de fosfato. Estes autores obtiveram uma equação
empírica para H em função do pH e da temperatura. Os valores calculados por essa equação são
apresentados na Tabela 14.
Tabela 14 − Comparação entre a constante de Henry adimensional considerando pH e temperatura (20 °C).
pH

3,0

5,0

7,0

ROTH e SULLIVAN, 1981
Neste estudo

2,99
4,61

3,51
6,09

4,13
6,53

Os valores obtidos pelos autores citados são menores que os resultados obtidos no
presente trabalho. Tais diferenças podem ser resultado de imprecisões na correção do pH, da
influência do tampão utilizado sobre a força iônica da solução, ou nos métodos de análise do
ozônio dissolvido (BIN, 2006).

4.1.2 Coeficiente de transferência de massa volumétrico (kLa) e constante de
decomposição (kd)
Os dados experimentais de absorção de ozônio em água para os sistemas utilizados são
mostrados na Figura 13. A absorção de ozônio no sistema batelada com alimentação de gás
pode ser descrita pelo balanço material de ozônio na fase líquida, como indicado pela eq. (48),
admitindo que as mudanças na concentração na fase gasosa durante o borbulhamento podem
ser negligenciadas e que a decomposição de ozônio segue cinética de primeira-ordem (Figura
13). Para pH menor que 7 e em condições estacionárias, a eq. (49) é aplicada para tanques
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agitados (BIN e ROUSTAN, 2005). A partir dos dados apresentados na Figura 13, foram
calculados os valores de kLa, que representa a coeficiente de transferência de massa
volumétrico, e de kd, a constante específica de velocidade de decomposição do ozônio na fase
líquida.
𝑑𝐶𝑂3
𝑑𝑡

∗
= 𝑘𝐿 𝑎(𝐶𝑂3
− 𝐶𝑂3 )– 𝑘𝑑 𝐶𝑂3

(48)

Nessa equação, CO3* é a concentração molar no equilíbrio na fase líquida. A eq. (48)
pode ser integrada com a condição inicial CO3 = 0 para t = 0, gerando a eq. (49) (BIN, 2004):

𝐶𝑂3 =

∗
𝐶𝑂3
𝑘
1+ 𝑑

{1 − 𝑒

𝑘
[− (1+ 𝑑 )(𝑘𝐿 𝑎𝑡)]
𝑘 𝑎
𝐿

}

(49)

𝑘𝐿 𝑎

A partir do balanço material no estado estacionário obtém-se a eq. (50):
∗
𝑘𝐿 𝑎(𝐶𝑂3
− 𝐶𝑂3𝑠𝑠 ) = 𝑘𝑑 𝐶𝑂3𝑠𝑠

(50)

Em que 𝐶𝑂3𝑠𝑠 é a concentração de ozônio dissolvido saturado.
Rearranjando a eq. (50), obtém-se a eq. (51):
∗
𝐶O3

𝐶O3𝑠𝑠

𝑘

= 1 + 𝑘 𝑑𝑎
𝐿

(51)

Para o cálculo de kd, foram realizados experimentos suspendendo a alimentação de
ozônio do sistema. SULLIVAN e ROTH (1980) obtiveram que kd está de acordo com a cinética
de primeira-ordem, o que foi confirmado no presente trabalho em pH inicial de 5,4, sendo os
valores dessa constante mostrados na Figura 14 para os dois tanques agitados utilizados no
presente trabalho. BIN e ROUSTAN (2005) concluiu que para valores de pH < 6 as constantes
de decomposição de primeira-ordem são da ordem de 10-4 s-1, o que corresponde aos valores de
kd apresentados na Figura 14. A constante de decomposição do ozônio (kd) foi calculada a partir
da eq. (52):
𝑙𝑛 𝐶𝑂3 = 𝑙𝑛 𝐶𝑂3,0 − 𝑘𝑑 𝑡

(52)
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Figura 13 – Concentração de ozônio dissolvido em água com o tempo durante a absorção e decomposição. 
Tanque 1 (CO3g = 10,5 mg L-1, 0,5 L min-1, 20 °C, pH inicial 5,5. Tanque 2 (CO3g = 16 mg L-1, 0,5 L min-1, 20
°C, pH inicial 5,25). Linha pontilhada indica a interrupção do fornecimento de ozônio.
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Figura 14 – Cálculo da constante de decomposição do ozônio em água, conforme a equação (7).  Tanque 1
(CO3g = 10,5 mg L-1, 0,5 L min-1, 20 °C, pH inicial 5,5. Tanque 2 (CO3g = 16 mg L-1, ,5 L min-1, 20 °C, pH
inicial 5,25).

Para o cálculo de kLa foi empregado o método dos mínimos quadrados, conforme
BELTRÁN (2004). Por esse método também é possível estimar o valor de Henry para o sistema.
O valor de kLa foi fornecido até o ajuste das curvas de CO3,g na saída do reator e a CO3,g calculada
pela eq. (53), obtida pelo balanço de massa na fase gasosa do ozônio:
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𝐶𝑂3,𝑔 = ( 𝑚𝑂3,𝑒 + (𝑘𝐿 𝑎𝐶𝑂3  𝑉))/(𝑣𝑔 +

(𝑘𝐿 𝑎𝑅𝑇 𝑉)
𝐻

)

(53)

Em que:
mO3,e = corresponde à vazão molar de ozônio
vg = corresponde à vazão volumétrica do ozônio
H = constante de Henry
CO3,g = concentração de ozônio gasoso na saída do tanque
CO3 = concentração de ozônio dissolvido

A Tabela 15 apresenta as variáveis utilizadas para os cálculos da eq. (53), assim como
os valores de kLa e kd calculados e a constante de Henry. Os valores de kLa estão de acordo com
os valores encontrados na literatura para tanques agitados, os quais figuram entre 3×10-3 e 8×101 -1

s (FAIR, STEINMEYER e PENNEY, 1999).
Os valores apresentados para os tanques mostram que os valores da constante de Henry,

kLa e kd apresentaram valores ligeiramente diferentes para cada tanque, provavelmente pela
pequena diferença de concentração de ozônio fornecido na corrente de gás. Os valores de vazão
volumétrica foram mantidos constantes. A concentração de saturação do ozônio é ligeiramente
menor que a concentração de ozônio na interface do líquido calculada.
Tabela 15 – Parâmetros para caracterização dos sistemas.
Variáveis

Tanque 1

Tanque 2

Unidades

CO3ge

2,19×10-4

3,33×10-4

mol L-1

νg

8,3×10-3

8,3×10-3

L s-1

mO3

1,82×10-6

2,78×10-6

mol s-1

pH0

5,25

5,50

---

R

0,082

0,082

atm (mol L-1 K-1)

T

293,15

293,15

K

V

3

1
-3

8,01×10

L
-3

PO3

5,26×10

atm

CO3ss

5,00×10-5

7,01×10-5

mol L-1

kd

1,28×10-4

1,57×10-4

s-1

kLa

7,0×10-3

9,0×10-3

s-1

CO3* (considerando kd)

5,09×10-5

7,13×10-5

mol L-1

H

103,28

112,35

atm mol-1 L-1
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4.2

Experimentos de ozonização de soluções-modelo

4.2.1 Degradação dos compostos fenólicos CUM (ácido p-cumárico), CAF (ácido
cafeico), SIR (ácido siríngico) e CLO (ácido clorogênico) por ozonização
Foram realizados experimentos de ozonização com os compostos CUM, CAF, SIR e
CLO separadamente com concentrações iniciais de 1,4×10-4 mol L-1. Não foi possível realizar
os experimentos com o composto quercetina devido à grande dificuldade de solubilização desse
composto em água. Além disso, foram realizadas análises de espectrometria de massas (LCMS) (CUM, CAF, SIR e CLO) e cromatografia de íons a fim de identificar intermediários
formados a partir da degradação desses compostos fenólicos.

4.2.1.1 Degradação do ácido p-cumárico (CUM)
Os resultados de degradação do ácido p-cumárico (CUM) em solução aquosa por
ozonização são mostrados na Figura 15a. O pH inicial considerado corresponde ao do caldo de
cana-de-açúcar (5,4). Obtiveram-se concentrações de CUM abaixo do limite de detecção (1,12
mg L-1) aos 45 minutos de reação. A remoção do CUM segue decaimento de pseudo primeiraordem, como indicado pelo comportamento linear mostrado na Figura 15, com constante
específica de degradação (k’) igual a 0,0895 min-1(Figura 15b).
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Figura 15 – Resultados dos experimentos de degradação do ácido p-cumárico (CUM) por ozonização.
Condições: pH0 = 5,4, [CUM]0 = 1,4×10-4 mol L-1, 20 oC.

De acordo com AMAT, ARQUES e MIRANDA (1999), a ozonização de CUM em meio
ácido promove a quebra da dupla ligação externa (ligação C=C), formando o composto phidroxibenzaldeído, o qual pode ser oxidado a ácido p-hidroxibenzoico, ou hidroxilado,
formando 3,4-dihidroxibenzaldeído e o ácido 3,4-dihidroxibenzoico. Em meio básico, observase a formação de ácido cafeico e menores concentrações de p-hidroxibenzaldeído se comparado
ao observado em meio ácido. Em meio ácido, o ozônio é um composto estável e pode participar
de reações de adição, assim como clivar duplas ligações carbono-carbono; no entanto o ataque
a anéis aromáticos é improvável. Como consequência o p-hidroxibenzaldeído é facilmente
formado, mas não facilmente atacado, ocorrendo acúmulo deste aldeído, como observado no
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presente trabalho (Figura 16). O ozônio quebra as duplas ligações pelo mecanismo de Criegee,
conforme apresentado na Figura 17. Também é observada durante a clivagem da dupla ligação
externa de carbono-carbono a formação do ácido glioxálico. Aos 20 minutos ocorre a máxima
formação de p-hidroxibenzaldeído em relação ao CUM, reduzindo em seguida. O ácido
glioxálico atinge o máximo de concentração em relação à concentração inicial de CUM aos 60
minutos. Os intermediários foram identificados durante os primeiros 60 minutos, como é o caso
do 3,4-dihidroxibenzaldeído, ácido p-hidroxibenzoico e ácido 3,4-dihidroxibenzoico.
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Figura 16  Intermediários identificados por LC-MS durante a ozonização do ácido p-cumárico (CUM).  phidroxibenzaldeído.  3,4-dihidroxibenzaldeído. Eixo secundário: ácido p-hidroxibenzoico.  ácido
glioxálico. Δ ácido 3,4-dihidroxibenzoico. Condições: pH0 = 5,4, [CUM]0 = 1,4×10-4 mol L-1 20 oC.

Figura 17  Mecanismo de Criegee para degradação de CUM por ozonização. Fonte: AMAT, ARQUES e
MIRANDA (1999).
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Antes da abertura do anel aromático podem ocorrer três tipos de reações: quebra da
dupla ligação externa (ligação C=C), hidroxilação do anel e oxidação de aldeídos a ácidos
carboxílicos. Os resultados obtidos neste trabalho mostram que foram encontrados produtos da
quebra da dupla ligação externa, como já foi mencionado, formação de aldeído e sua posterior
oxidação a ácidos carboxílicos. A hidroxilação do anel com a formação do ácido cafeico não
foi detectada, pois este tipo de reação ocorre em meio básico, em que o mecanismo indireto
(via oxidação por radicais hidroxila) é favorecido. No entanto, a hidroxilação do anel ocorreu
no p-hidroxibenzaldeído formando o 3,4-dihidroxibenzaldeído e também o ácido 3,4dihidroxibenzoico (Figura 18).
A abertura do anel pode ocorrer em qualquer um dos aromáticos formados. AMAT,
ARQUES e MIRANDA (1999) sugerem que a ruptura do anel é facilmente quebrada entre os
carbonos com grupos hidroxila (C3-C4), pois estão em alto estado de oxidação. Após a abertura
do anel o composto formado possui duas duplas ligações e estas são quebradas dando origem
aos ácidos de menor massa molar, como ácidos succícnico, acético, oxálico e fórmico (Figura
19). Durante a degradação do CUM, o pH da solução decresceu de 5,4 para 3,7 devido à
formação desses ácidos orgânicos como subprodutos da ozonização (Figura 19) (AMAT et al.,
2003).

Figura 18 - Mecanismo de degradação de CUM proposto por AMAT, ARQUES e MIRANDA (1999).
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Figura 19  Razão entre a concentração dos intermediários formados e a concentração de SIR em t=0 em solução
aquosa durante a ozonização. ácido fórmico. ácido oxálico.  ácido succínico. Eixo secundário: Δ ácido
acético. Condições: pH0 = 5,4, [CUM]0 = 1,4×10-4 mol L-1, 20 oC.

Os resultados apresentados na Figura 20a mostram que a máxima formação do H2O2
ocorre aos 30 minutos de reação, tempo que corresponde à total degradação do ácido pcumárico. Segundo BELTRÁN, GARCÍA-ARAYA e GIRÁLDEZ (2006) a formação de
peróxido de hidrogênio durante a degradação do CUM e do p-hidroxibenzaldeído evidencia a
via direta de ozonização com a quebra da dupla ligação externa (ligação C=C) e abertura do
anel aromático do p-hidroxibenzaldeído, como mostrado na Figura 17.
A concentração de ozônio dissolvido (Figura 20b) é pequena durante os primeiros 10
minutos de reação, indicando que praticamente todo ozônio adicionado ao meio é consumido
na reação com CUM e com os intermediários formados. GOTTSCHALK, LIBRA e SAUPE
(2000) afirmam que o ozônio pode ser totalmente consumido na interface gás-líquido,
caracterizando assim reações rápidas, as quais estão associadas à ausência de ozônio dissolvido
no meio. BELTRÁN e colaboradores evidenciaram em diversos trabalhos esse tipo de reação,
principalmente utilizando compostos fenólicos (BELTRÁN et al., 1998; BELTRÁN,
GARCÍA-ARAYA e GIRÁLDEZ, 2006). Uma vez eliminado o ácido p-cumárico e os
primeiros intermediários (p-hidroxibenzaldeído) o ozônio dissolvido foi detectado em maior
concentração no meio, indicando que a oxidação dos ácidos orgânicos formados é lenta.
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Figura 20  Evolução das concentrações de (a) peróxido de hidrogênio Condições: pH0 = 5,4, [CUM]0 = 1,4×104
mol L-1, 20 oC.
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Figura 20 (cont)  (b) ozônio dissolvido em solução aquosa durante a ozonização de CUM. Condições: pH0 =
5,4, [CUM]0 = 1,4×10-4 mol L-1, 20 oC.

4.2.1.2 Degradação do ácido cafeico (CAF)
A Figura 21a apresenta a evolução da concentração de CAF em função do tempo obtida
no experimento de ozonização. A remoção do CAF apresenta decaimento de pseudo primeiraordem, como sugere o comportamento linear mostrado na Figura 21b. Os resultados obtidos
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mostram concentrações de CAF abaixo do limite de detecção (1,09 mg L-1) aos 60 minutos de
reação e constante de reação aparente (k’) de 0,0586 min-1.
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Figura 21  Resultados dos experimentos de degradação do ácido cafeico (CAF) por ozonização. Condições:
pH0 = 5,4, [CAF]0 = 1,4×10-4 mol L-1, 20 oC.

A presença de dois grupos hidroxila ligados ao anel benzênico confere maior reatividade
ao CAF se comparado ao CUM, visto que o grupo –OH é um substituinte forte de ativação do
anel aromático. O substituinte ativador atua doando elétrons ao anel, tornando-o mais reativo e
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aumentando a velocidade da reação (SOLOMONS e FRYHLE, 2015). O CAF possui dois
grupos ligados ao anel benzênico, um na posição para e outro na posição meta. Segundo AMAT
et al. (2003), o mecanismo de reação do CAF é o mesmo que o proposto em seu trabalho para
o ácido cinâmico (composto com mesma estrutura sem os grupos hidroxila). A diferença está
nas taxas de reação, em que mais de 70 compostos intermediários foram encontrados, nenhum
em concentração representativa, como foi constatado pelos autores na degradação do ácido
cinâmico com a formação do benzaldeído. Na Figura 22, é possível observar os intermediários
detectados por LC-MS. O principal intermediário encontrado durante a ozonização foi o 3,4dihidroxibenzaldeído. Segundo AMAT, ARQUES e MIRANDA (1999) é a partir dele que
ocorre a abertura do anel aromático, pois ocorre a ruptura entre as ligações CC dos carbonos
ligados aos grupos OH (C3C4) devido ao maior estado de oxidação. Como mostrado na
ozonização do CUM, a oxidação dos primeiros intermediários formados leva à formação de
compostos de baixa massa molar, altamente oxidados (Figura 23).
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Figura 22  Intermediários identificados por LC-MS durante a ozonização do ácido cafeico (CAF).  Dímero de
CAF.  3,4-dihidroxibenzaldeído. Δ ácido 3,4-dihidroxibenzoico. Condições: pH0 = 5,4, [CAF]0 = 1,4×10-4 mol
L-1, 20 oC.

A formação de diferentes ácidos orgânicos após a degradação do CAF (120 minutos de
reação) evidencia que não ocorreu mineralização total.
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Figura 23  Razão entre a concentração dos intermediários formados e a concentração de SIR em t=0 em solução
aquosa durante a ozonização.  ácido fórmico. ácido oxálico.  ácido succínico. Eixo secundário: Δ ácido
acético. Condições: pH0 = 5,4, [CAF]0 = 1,4×10-4 mol L-1, 20 oC.

A formação de H2O2 é observada na Figura 24a, com ápice aos 60 minutos, o que
coincide com a degradação dos intermediários identificados. De acordo com GIRÁLDEZ et al.
(2007) o meio ácido favorece o acúmulo de H2O2 e O3 dissolvido devido à baixa decomposição
do ozônio e à baixa reação entre essas espécies, pois o H2O2 está em sua forma neutra nesse
pH. Os resultados da Figura 24b mostram que a concentração de ozônio dissolvido começa a
se estabilizar em torno de 20 minutos com um leve aumento aos 120 minutos; a concentração
de ozônio dissolvido para o CUM estabiliza-se somente em 60 minutos. Esse resultado sugere
que, devido à reação do ozônio com os intermediários de maior massa molar, formados durante
a ozonização de CUM, a concentração de ozônio dissolvido cresce lentamente uma vez que o
ozônio fornecido está sendo consumido por estes compostos.
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Figura 24  Evolução das concentrações de (a) peróxido de hidrogênio e (b) ozônio dissolvido em solução
aquosa durante a ozonização de CAF. Condições: pH0 = 5,4, [CAF]0 = 1,4×10-4 mol L-1, 20 °C.

4.2.1.3 Degradação do ácido siríngico (SIR)
Diferentemente dos compostos CUM e CAF, o ácido siríngico não está na categoria dos
ácidos hidroxicinâmicos e sim na dos ácidos benzoicos. A esta classe também pertence o ácido
gálico. O SIR não apresenta a dupla ligação externa (C=C) presente nos ácidos
hidroxicinâmicos, principal ponto de ataque do ozônio; no entanto, apresenta três grupos
substituintes no anel. A degradação do SIR por ozonização segue comportamento de pseudo
primeira-ordem, com constante específica (k’) de 0,0616 min-1. Os resultados obtidos mostram
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concentrações de SIR abaixo do limite de detecção (1,31 mg L-1) aos 60 minutos de reação
(Figura 25).
MARTINS e FERREIRA (2009) estudaram a ozonização de seis CF e detectaram a
maior reatividade para SIR. Segundo os autores, parece existir uma relação entre o número e o
tipo de substituinte do anel aromático, especialmente pelo ataque do ozônio molecular através
da via eletrofílica, a qual é facilitada pela presença de grupos doadores de elétrons na estrutura
do anel aromático, quais sejam os grupos metoxila (−OCH3O) e hidroxila (−OH).
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Figura 25  Resultados dos experimentos de degradação do ácido siríngico (SIR) por ozonização. Condições:
pH0 = 5,4, [SIR]0 = 1,4×10-4 mol L-1, 20 oC.
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Foi identificado por LC-MS o composto siringaldeído, formado a partir da degradação
do ácido carboxílico presente fora no anel (Figura 26). Como no caso dos fenólicos estudados
anteriormente, durante a ozonização do SIR foram identificados ácidos orgânicos como
intermediários finais, mostrados na Figura 27. Ao contrário dos compostos CUM e CAF, o
ácido fórmico não foi formado durante a ozonização de SIR (GIRÁLDEZ et al., 2007).
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Figura 26 – Intermediário identificado por LC-MS durante a ozonização do ácido siríngico (SIR). 
Siringaldeído. Condições: pH0 = 5,4, [SIR]0 = 1,4×10-4 mol L-1, 20 oC.
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Figura 27 – Razão entre a concentração dos intermediários formados e a concentração de SIR em t=0 em solução
aquosa durante a ozonização. ácido oxálico.  ácido succínico.  ácido pirúvico. Eixo secundário: Δ ácido
acético. Condições: pH0 = 5,4, [SIR]0 = 1,4×10-4 mol L-1, 20 oC.
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Assim como na degradação de CUM e CAF, foi verificada a formação de H2O2 durante
a degradação de SIR por ozônio. A formação de H2O2 ocorre durante a abertura do anel
aromático e sua concentração aumenta até 60 minutos, estabilizando-se (Figura 28a). Os
resultados da Figura 28b mostram que a concentração de ozônio dissolvido começa a se
estabilizar em torno de 30 minutos e aumenta em 120 minutos. No caso do CUM, a
concentração de ozônio dissolvido estabiliza-se somente em 60 minutos. Assim, como o CAF,
durante a ozonização do SIR não foram identificados intermediários de maior massa molar com
a representatividade dos formados durante a ozonização de CUM. A concentração de ozônio
dissolvido não cresceu lentamente como no caso da degradação de CUM, uma vez que o ozônio
fornecido não foi consumido por compostos intermediários acumulados no meio reacional.
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Figura 28 – Evolução das concentrações de (a) peróxido de hidrogênio e (b) ozônio dissolvido em solução
aquosa durante a ozonização de SIR. Condições: pH0 = 5,4, [SIR]0 = 1,4×10-4 mol L-1, 20 °C.
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4.2.1.4 Degradação do ácido clorogênico (CLO)
Diferentemente dos compostos CUM, CAF e SIR o ácido clorogênico é o éster mais
comum encontrado em diversos vegetais e é formado por dois ácidos, o ácido cafeico e o ácido
quínico (PATON, 1992). A degradação do CLO por ozonização segue comportamento de
pseudo primeira-ordem, com constante específica (k’) de 0,0616 min-1. Os resultados obtidos
mostram concentrações de CLO abaixo do limite de detecção (1,49 mg L-1) aos 60 minutos de
reação (Figura 29).
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Figura 29  Resultados dos experimentos de degradação do ácido clorogênico (CLO) por ozonização.
Condições: pH0 = 5,4, [CLO]0 = 1,4×10-4 mol L-1, 20 oC.
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Foram identificados por LC-MS os ácidos quínico e cafeico, evidenciando que o ataque
à molécula de CLO ocorre no oxigênio que liga os dois ácidos (função éster). No entanto,
somente o ácido quínico pôde ser quantificado em relação à área de CLO (Figura 30). Outros
intermediários identificados, cuja quantificação das áreas não foi possível, são os produtos de
degradação do ácido cafeico, o 3,4-dihidroxibenzaldeído e o ácido 3,4-dihidroxibenzoico.
Como no caso dos compostos fenólicos estudados anteriormente, durante a ozonização do CLO
foram identificados ácidos orgânicos como intermediários finais, mostrados na Figura 31. Ao
contrário dos compostos CUM, CAF, SIR o ácido propiônico foi formado durante a ozonização
de CLO.
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Figura 30 – Intermediário identificado por LC-MS durante a ozonização do ácido clorogênico (CLO).  Ácido
quínico. Condições: pH0 = 5,4, [CLO]0 = 1,4×10-4 mol L-1, 20 oC.
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Figura 31 – Razão entre a concentração dos intermediários formados e a concentração de CLO em t=0 em
solução aquosa durante a ozonização. ácido fórmico. Eixo secundário: ácido oxálico.  ácido succínico.
ácido propiônico. Δ ácido acético. Condições: pH0 = 5,4, [SIR]0 = 1,4×10-4 mol L-1, 20 oC.

Novamente foi verificada a formação de H2O2 durante a degradação de um ácido
fenólico por ozônio. A formação de H2O2 provavelmente ocorre durante a abertura do anel
aromático presente nos dois ácidos que formam o CLO e sua concentração aumenta até o fim
do experimento, aos 120 minutos (Figura 32a). Os resultados da Figura 32b mostram que a
concentração de ozônio dissolvido começa a se estabilizar em torno de 45 minutos. No caso do
CUM, a concentração de ozônio dissolvido estabiliza-se somente em 60 minutos. Assim, como
o CAF e SIR, durante a ozonização do CLO não foram identificados intermediários de maior
massa molar com a representatividade como os que foram formados durante a ozonização de
CUM. A concentração de ozônio dissolvido não cresceu lentamente como no caso da
degradação de CUM, uma vez que o ozônio fornecido não foi consumido por compostos
intermediários acumulados no meio reacional. A concentração de ozônio dissolvido cresceu até
os 45 minutos e após esse tempo se manteve constante.
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Figura 32  Evolução das concentrações de (a) peróxido de hidrogênio e (b) ozônio dissolvido em solução
aquosa durante a ozonização de CLO. Condições: pH0 = 5,4, [CAF]0 = 1,4×10-4 mol L-1, 20 °C.

4.2.2 Degradação de compostos fenólicos em mistura por ozônio
Experimentos controle mostraram que os compostos fenólicos estudados não se
degradam na presença de oxigênio borbulhado na solução aquosa a 20 °C.
Os experimentos de ozonização da solução aquosa dos compostos fenólicos, na ausência e na
presença de sacarose, foram realizados em pH inicial típico do caldo de cana-de-açúcar (pH
inicial de 5,4) como descrito na seção 3.2.2. Durante a ozonização foi observado um importante
decréscimo do pH da solução, com variação entre 5,4 e 3,7 (Figura 33). De acordo com
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FERNANDEZ et al. (2006), a diminuição do pH está relacionada com a formação de ácidos
orgânicos (por exemplo: ácido fórmico, oxálico, acético e succínico, entre outros), provenientes
da degradação dos compostos fenólicos.
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Figura 33 – Evolução do pH durante a ozonização.  Solução aquosa.  Solução aquosa de sacarose.

As Figuras 34a e 34b mostram o perfil de concentração para cada composto fenólico em
solução aquosa, na ausência e na presença de sacarose, respectivamente. A Tabela 16 sumariza
os resultados dos experimentos de ozonização, em que mais de 90% de degradação foram
obtidos para os compostos CLO (ácido clorogênico), CAF (ácido cafeico), CUM (ácido pcumárico) e SIR (ácido siríngico) na ausência de sacarose após 60 minutos. Na presença de
sacarose, mais de 80% de remoção foram alcançados para os compostos CAF e CUM, enquanto
60% de CLO foram removidos no mesmo tempo. As concentrações dos compostos fenólicos
seguiram decaimento de pseudo primeira-ordem durante os primeiros 20 minutos, como
indicado nas Figuras 34c e 34d. Concentrações abaixo do limite de detecção foram observadas
para todos os compostos estudados (exceto QUE) após 120 minutos de ozonização e na ausência
de sacarose. Os compostos fenólicos CUM, CAF e CLO apresentaram concentrações abaixo do
limite de detecção após 120 minutos de ozonização em solução de sacarose. É importante
observar que a concentração de SIR não pôde ser medida devido à presença de um intermediário
resultante da degradação de outro composto fenólico cujo tempo de retenção coincidia com o
do SIR, como evidenciado por experimentos realizados em triplicata; isto explica o aumento na
curva [SIR]/[SIR]0 observado na Figura 34b. Dessa forma, os dados obtidos para SIR não foram
usados para o cálculo dos valores mostrados na Tabela 16. Além disso, devido à sua baixa
solubilidade em água nas condições experimentais utilizadas, observou-se precipitação de QUE
tanto nos experimentos realizados na presença como na ausência de sacarose.
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A ozonização de compostos orgânicos em solução envolve transferência de massa e
reações químicas, a exemplo de reações entre ozônio e compostos fenólicos, e reações entre
radicais hidroxila e compostos fenólicos (BELTRÁN, 2004). A decomposição do ozônio em
radicais pode ser negligenciada em pH menor que 5,5 (HOIGNÉ e BADER, 1976), o que ocorre
neste estudo, de modo que a degradação dos compostos fenólicos ocorre principalmente pela
reação direta com ozônio molecular. Segundo LUCAS et al. (2009), as seletividades do ozônio
e de radicais por compostos fenólicos estão associadas com os diferentes mecanismos de
oxidação destas espécies, em que o ozônio reage facilmente com compostos com duplas
ligações e anéis aromáticos. É muito importante observar que a concentração da sacarose foi
avaliada durante o processo por refratometria e não revelou perdas de sacarose durante a
ozonização.
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Figura 34 – Evolução da concentração dos compostos fenólicos (CF) durante ozonização em água (a e c) e em
solução aquosa de sacarose (b e d)  CLO.  CAF.  CUM. × QUE.  SIR.

Os resultados da Tabela 16 revelam que as constantes de degradação de pseudo
primeira-ordem (k’) para os ácidos fenólicos (CAF, CUM e CLO) foram menores na presença
de sacarose. Esses resultados sugerem que a adição de sacarose modificou as propriedades
físico-químicas da solução, tais como viscosidade, densidade e tensão superficial. PEREIRA
(2010) estudou o efeito da sacarose no processo de transferência de massa de oxigênio e
mostrou que a sacarose provoca um aumento de quase 100% na viscosidade e 5 % na tensão
superficial em relação à água, afetando direta e negativamente os valores de kLa. NGUYEN,
ZHANG e DOHERTY (2015) reportaram que a concentração de sacarose é o fator que mais
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afeta a degradação de ácidos hidroxicinâmicos, mostrando influência negativa na degradação
de CUM pela reação de Fenton; por outro lado, segundo os autores, influência positiva da
presença de sacarose foi observada na degradação do CAF.
Tabela 16 – Valores obtidos para a degradação de compostos fenólicos durante a ozonização: k’, constante de
pseudo primeira-ordem; t1/2, tempo de meia-vida e porcentagem de remoção após 60 minutos de ozonização.
Composto fenólico

CLO
CAF
CUM
SIR
QUE
a

Compostos fenólicos em água
k’ (min-1)
0,0514
0,0818
0,0817
0,0370


t1/2 (min)
13,5
8,5
8,5
18,7


% remoção
100 a
100 a
100 a
100 a
38,1b

Compostos fenólicos em solução de
sacarose
k’ (min-1)
0,0123
0,0263
0,0261



t1/2 (min)
56,4
26,4
26,6



% remoção
64,4
90,0
83,1

22,7 b

Concentração abaixo do limite de detecção após 120 minutos. b Observada precipitação de QUE.

A concentração dos compostos fenólicos totais foi monitorada durante a ozonização
pelo método Folin-Ciocalteau e expresso como concentração equivalente de ácido clorogênico
(CLO). Os resultados na Figura 35a mostram remoção mais rápida dos compostos fenólicos em
água se comparada à obtida em solução de sacarose. Muitos parâmetros afetam a transferência
de massa entre gás e líquido, tais como variáveis de processo (e. g. vazão) assim como
parâmetros físicos (e. g. densidade, viscosidade, tensão superficial) (GOTTSCHALK, LIBRA
e SAUPE, 2000).
A Figura 35b apresenta a evolução da concentração de aromáticos totais medidos
indiretamente pela absorbância da solução em 280 nm. Novamente, pode-se observar remoção
mais rápida de aromáticos na ausência de sacarose. LUCAS et al. (2009) estudaram a
ozonização de efluentes de vinícolas e sugeriram que o platô observado após 90 minutos em
solução de sacarose indica a formação de intermediários refratários.
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Figura 35 – (a) Degradação dos compostos fenólicos totais expressos como concentração equivalente de ácido
clorogênico (CLO). (b) Absorbância em 280 nm.  Água. × Solução de sacarose.

Para os dois meios de reação o ozônio dissolvido atingiu o estado estacionário após 45
minutos aproximadamente (Figura 36a). Entretanto, a concentração de ozônio dissolvido na
solução de sacarose é ligeiramente menor. PEREIRA (2010) comprovou que a adição de
sacarose ao meio promove mudanças nas propriedades físicas do líquido. A baixa concentração
de ozônio dissolvido significa que a maior parte do ozônio fornecido reage diretamente com os
compostos fenólicos presentes no meio. Além disso, como a formação de radicais hidroxila não
ocorre ou é muito baixa, pois em meio ácido são favorecidas as reações com o ozônio molecular,
ocorre o acúmulo do ozônio no líquido até atingir o estado estacionário. A Figura 36b mostra
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um importante aumento na concentração de ozônio na fase gasosa à saída do reator nos
primeiros 30 minutos de reação, correspondendo à etapa de reação do ozônio com os compostos
fenólicos e intermediários. De fato, a concentração de ozônio no gás à saída do reator aumenta
à medida que os compostos fenólicos-alvo em solução são degradados e após 45 minutos a
saída de ozônio é praticamente constante, pois os ácidos carboxílicos formados são consumidos
por reações lentas com ozônio (BELTRÁN, GARCÍA-ARAYA e GIRÁLDEZ, 2006). Após
cerca de 60 minutos, ocorre saturação do meio líquido pelo ozônio e sua concentração
permanece constante (Figura 36a). Isso reforça o fato da sacarose não ser degradada pelo
ozônio, como indicado pelas medidas de refratometria.
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Figura 36  (a) Concentração de ozônio dissolvido.  Água. × Solução de sacarose.
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Figura 36 (cont). (b) Concentração de ozônio no gás na saída do reator  Água. × Solução de sacarose.

4.2.3 Efeito do pH na degradação da mistura de compostos fenólicos
Também foram realizados experimentos mantendo o pH constante da solução de
compostos fenólicos na presença de sacarose. Para isso foi utilizada uma solução tampão de
ácido acético/acetato em pH próximo de 5,4. Durante a ozonização foi observado um ligeiro
decréscimo no pH da solução, caindo de 5,4 para aproximadamente 5,1 (Figura 37).
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Figura 37  Evolução do pH durante a ozonização.  Solução aquosa de sacarose contendo compostos
fenólicos.  Solução aquosa de sacarose contendo compostos fenólicos em meio tamponado.
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A Figura 38 mostra o perfil de concentração de cada composto fenólico em solução de
sacarose com pH livre e com pH controlado utilizando uma solução tampão (ácido
acético/acetato). Em ambos os casos, os experimentos foram realizados com pH inicial ajustado
em 5,4. Durante a ozonização é possível observar remoção mais rápida dos compostos fenólicos
na solução em que o pH foi mantido aproximadamente constante. A porcentagem de remoção
dos compostos CAF, CUM e CLO, durante os primeiros 5 minutos de reação, é igual para
ambos os casos, mantendo-se ou não o pH constante. A partir dos 10 minutos de ozonização a
porcentagem de remoção dos compostos fenólicos, mantendo-se o pH constante, aumenta em
relação à obtida para pH livre. A decomposição do ozônio é catalisada por íons HO− e ocorre
mais rapidamente com o aumento do pH. As reações diretas são dominantes em soluções ácidas
(pH < 4), enquanto que as reações indiretas por radicais livres constituem uma parcela
significativa da ozonização em meio básico (pH > 9). No entanto, no intervalo 4 < pH < 9 os
dois mecanismos coexistem e as reações do ozônio acontecem simultaneamente e contribuem
para a degradação dos substratos orgânicos (LANGLAIS, RECKHOW e BRINK, 1991).
Segundo BENÍTEZ et al. (1997) o aumento gradual do pH (pH 2, 5, 7 e 9) resulta em
maior taxa de degradação dos compostos fenólicos. No presente trabalho, o decréscimo do pH
favoreceu o mecanismo de reação direta (ozônio molecular). Esse mecanismo é caracterizado
por apresentar maior seletividade, principalmente no que se refere a reações envolvendo duplas
ligações.
A concentração de SIR novamente não pôde ser medida devido à presença de um
intermediário resultante da ozonização, cujo tempo de retenção era o mesmo do SIR. Na Figura
38d é possível notar a influência desse intermediário a partir dos 5 minutos de reação. No
entanto, ao contrário do experimento em pH livre, no qual a mistura de compostos fenólicos
não foi degradada ao fim de 120 minutos, no experimento com controle de pH foi constatada a
remoção de 90% dos compostos ao final de 120 minutos de reação.
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Figura 38  Degradação dos compostos fenólicos. (a) CAF. (b) CUM. (c) CLO. (d) SIR.  Solução aquosa de
sacarose.  Solução aquosa de sacarose contendo compostos fenólicos em meio tamponado.

4.2.4 Estudo da transferência de massa com reação química
4.2.5 Transferência de massa com reação química
Como indicado na seção 2.7.5, o regime cinético de reação do ozônio pode ser
classificado de acordo com o número Hatta. Para reações de segunda ordem irreversíveis, como
as que o ozônio está envolvido com a maioria dos compostos orgânicos-alvo em solução
aquosa, utiliza-se a eq. 54:

𝐻𝑎2 =

√𝑘𝐹 𝐷𝐴 𝐶𝐹
𝑘𝐿

(54)

Sendo kF a constante da reação do ozônio e os compostos fenólicos; DA a difusividade
do ozônio em meio aquoso; CF a concentração de fenólicos totais que reagem com o ozônio; e
kL o coeficiente de transferência de massa.
O cálculo de kL é a chave para a determinação do número Hatta. Embora esse parâmetro
possa ser determinado experimentalmente, diversas equações empíricas são aplicadas a
soluções diluídas. Para tanques agitados a equação comumente utilizada é a proposta por Van
Dierendonck (eq. 55) (FROMENT e BISCHOFF, 1979):
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3

µ 𝑔

𝑘𝐿 = 0,42 √ 𝜌𝐿 𝑆𝑐 −0,5
𝐿

(55)

Em que as unidades utilizadas são do sistema internacional (SI) e o número de Schmidt
é definido pela eq. 56:

𝑆𝑐 =

µ𝐿
𝜌 𝐿 𝐷𝐴

(56)

Com µL e ρL a viscosidade e a densidade da solução aquosa, respectivamente, e DA a
difusividade do ozônio em água. O valor de kL foi calculado e o valor encontrado foi de
3,7410-4 m s-1. Segundo BELTRÁN (2004) os valores para kL, para tanques agitados, figuram
entre 310-5 e 210-4 m s-1.
As constantes cinéticas de reação entre ozônio e compostos-alvo (kF) são necessárias
para o cálculo do número de Hatta de acordo com a eq. (54). Sabe-se que as reações indiretas
(promovidas pelo radical hidroxila) podem ser negligenciadas em pH baixo (LUCAS et al.,
2009; BELTRÁN, 2004). Nesse caso, o ozônio reage diretamente, via molecular, com os
compostos fenólicos e a taxa de degradação desses compostos em um reator semi-batelada
agitado é dada pela eq. (57):
−𝑟𝑂3 = 𝑘𝐹 𝐶O3 𝐶𝐹

(57)

Em que:
kF é constante de reação entre os compostos fenólicos e o ozônio (L mol -1 min-1), CF é
concentração global dos compostos fenólicos, expressa em termos da concentração equivalente
de ácido clorogênico (CLO) (mol de CLO L-1); CO3 é a concentração de ozônio no líquido (mol
L-1) no tempo t (min). Neste estudo de transferência de massa com reação química acompanhouse CF com o objetivo de se obterem parâmetros globais da degradação.
A reação envolvendo ozônio e sacarose não foi considerada, uma vez que a sacarose não é
degradada durante a ozonização (Anexo 3). Após um dado tempo de ozonização ti a
concentração de O3 dissolvido se torna constante (60 minutos) e a eq. (57) pode ser escrita de
acordo com a eq. (58).
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−

𝑑𝐶𝐹
𝑑𝑡

= 𝑘𝐹′ 𝐶𝐹

(58)

Em que k’F é uma constante de pseudo primeira-ordem definida como:
𝑘𝐹′ = 𝑘𝐹 𝐶𝑂3𝑠𝑠

(59)

Integrando a eq. (59) entre t0 (para o qual CF= CF0) e t tem-se:
𝑑

𝑙𝑛 𝑑 𝐶𝐹 = 𝑘𝐹′ (𝑡 − 𝑡0 )

(60)

𝐶𝐹0

Conforme a eq. (58), do coeficiente angular da reta em um gráfico de ln(CF/CF0) em
função de t-t0 (Figura 39) obtém-se o valor de k’F.

0

20

40

60

80

100

120

0
-0,2

y = -0,0044x
R² = 0,9682

Ln(CF/CF0)

-0,4
-0,6
-0,8

y = -0,012x
R² = 0,9944

-1

-1,2
-1,4

t-t0 (min)

Figura 39 – Determinação da constante de reação entre O3 e os compostos fenólicos (CF).  Na ausência de
sacarose.  Na presença de sacarose. [sacarose] = 1,17×10-1 mol L-1 ou 40 g L-1.

A partir dos valores encontrados para k’F na Figura 39, os valores de kF foram
encontrados, obtendo-se 18,6 e 7,0 L mol-1 s-1 na ausência e na presença de sacarose,
respectivamente. As concentrações de ozônio no estado estacionário utilizadas para o cálculo
das constantes foram 1,06×10-5 e 9,96×10-6 mol L-1, respectivamente.
A validação do método utilizado pode ser realizada calculando a taxa de transferência
de massa [kLa(CO3*  CO3)] e a taxa da degradação do composto fenólico [zkFCFCO3], em que z
corresponde à estequiometria (no caso, 2 mols de O3 para cada mol de CF). Para o cálculo da
taxa de transferência de massa, o termo (CO3*  CO3) corresponde à diferença entre a
concentração de equilíbrio do ozônio na interface gás-líquido e a concentração de ozônio
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dissolvido, sendo a força motriz para a transferência de ozônio para a solução. O valor de kLa e
o valor de CO3* foram encontrados pelo método de tentativa e erro, como apresentado na seção
4.1.2.
Devido à natureza heterogênea da ozonização, a transferência de massa do ozônio afeta
o desempenho do processo quanto à taxa de degradação dos compostos-alvo. No caso da
ozonização dos compostos fenólicos estudados, verifica-se acúmulo de ozônio na solução
(Figura 36a), o que representa uma clara indicação de que a transferência de massa é mais rápida
que as reações químicas, sugerindo que a velocidade das reações químicas controla o processo
(CHARPENTIER, 1981). Por isso, o método para obtenção de kF será validado se a taxa de
transferência de massa encontrada for maior que a taxa da reação química. Os resultados são
apresentados para os diferentes tempos na Tabela 17.
Tabela 17  Validação do método de cálculo de kF. Taxas de transferência de massa e reação química.
Tempo (min)

kLa (CO3*  CO3) (a,1)
(×10-5)

rF (b,1)
(×10-8)

kLa(CO3*  CO3)(a,2)
(×10-7)

rF (b,2)
(×10-9)

4,01
0,00
4,01
0,00
0
3,80
1,64
3,91
0,27
5
3,68
2,44
3,82
0,55
10
3,45
3,43
3,70
0,86
20
3,51
2,94
3,82
0,51
30
3,28
3,57
3,56
11,41
45
3,21
3,41
3,41
13,97
60
3,23
2,38
3,29
13,92
90
3,26
1,08
3,31
12,94
120
(a) Taxa de transferência de massa. (b) Taxa da reação química. (1). Sem sacarose. (2). Com sacarose.

Os resultados apresentados na Tabela 17 indicam que a taxa de transferência de massa
de ozônio para a solução é três ordens de grandeza maior que a taxa de consumo de ozônio
pelas reações, na ausência de sacarose; para o caso da solução contendo sacarose, a taxa de
transferência de massa é duas ordens de grandeza superior. Dessa forma, o método utilizado
para o cálculo de kF é validado. Analisando as constantes geradas é possível perceber que os
valores obtidos para os CF em solução aquosa são três vezes maiores que os valores obtidos
para solução aquosa de sacarose. De acordo com BENÍTEZ et al. (1997), os CF como CUM,
CAF e SIR (constantes na ordem de 106 L mol-1 s-1) são conhecidos por sofrerem rápida
degradação por ozônio. No entanto, para as condições estudadas, considerando a mistura de CF
e a medida de CF totais (que inclui fenólicos intermediários formados), os valores das
constantes encontrados caracterizam reações de degradação lenta.
Para confirmação do regime cinético das reações entre ozônio e os CF, o cálculo do número
Hatta foi realizado e é mostrado na Tabela 18.
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Tabela 18 – Cálculo do número Hatta (Ha, adimensional) durante as reações com compostos fenólicos.
Tempo (min)

Ha  103 (ausência de sacarose)

Ha  103 (presença de sacarose)

0

6

4

5

6

4

10

6

4

20

5

3

30

5

3

45

5

3

60

4

3

90

4

3

120

2

3

De acordo com BELTRÁN (2004) as reações lentas são caracterizadas por número Hatta
menor que 0,02 e também pela presença de ozônio dissolvido no seio do líquido. De acordo
com as eq. (54), (55) e (56) foram calculados os valores de Ha e kL. A difusividade foi calculada
a partir de dados da literatura (1,7×10-9 m2 s-1) (WILKE e CHANG, 1955), o kF foi calculado
neste capítulo. O número de Hatta calculado corresponde à concentração inicial de CF de
1,31×10-4 e 1,53×10-4 mol L-1 para soluções sem e com sacarose, respectivamente. Os
resultados de Hatta apresentam valores referentes ao regime cinético lento com presença de
ozônio dissolvido no meio (Figura 36a).

4.3

Experimentos com caldo de cana-de-açúcar
Experimentos com caldo de cana-de-açúcar foram realizados a fim de avaliar os efeitos

do ozônio em uma matriz real complexa. Foram estudados os efeitos de temperatura, vazão de
gás e concentração de ozônio. O efeito do pH não foi avaliado, visto que em usinas de açúcar e
álcool o pH não é controlado durante o processo de sulfitação de caldo, chegando a valores de
aproximadamente 3,8 ao final desse processo. Na etapa seguinte, no processo de calagem, o pH
é corrigido para 7. Essa diferença de pH faz com que os sólidos solúveis precipitem.

4.3.1 Caracterização do caldo de cana-de-açúcar
As principais características do caldo de cana-de-açúcar utilizado neste estudo são
apresentadas na Tabela 19.
A variação na composição do caldo da cana-de-açúcar é um dos fatores que afetam as
diversas operações unitárias de um processo industrial, em especial a clarificação do caldo
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(CÉSAR et al.,1987). Diversos parâmetros influenciam essa composição, tais como: variedade
da cana, tipo de solo, adubação, condições climáticas, grau de maturidade da cana, tipo de
colheita, tempo entre a queima, corte e o processamento, conteúdo de pontas e palha e também,
por ser uma matéria-prima extrativa, pela forma de extração (SOUZA, 1988). Dessa forma, a
caracterização do caldo que será utilizado é de grande importância.
Tabela 19 – Caracterização do caldo de cana-de-açúcar in natura empregado neste trabalho.
Parâmetros
pH
Concentração de sólidos solúveis (°Brix)
Cor ICUMSA (UI)
Sacarose (g L-1)
Compostos fenólicos totais (mg de ácido gálico L-1)
Viscosidade dinâmica (mPa s-1)
Viscosidade cinemática (mm² s-1)
Massa específica (g cm-3)
Densidade

Caldo de cana in natura a 20°C
5,5
20
17857,3
204,8
155,3
2,26
2,07
1,0925
1,0944

O caldo de cana apresenta geralmente uma concentração de sólidos solúveis
compreendida entre 15 e 25 °Brix (MARTUCCI, 1983). Esta afirmativa é válida para o caldo
utilizado no presente trabalho, contendo 20 °Brix de sólidos solúveis.
DUARTE-ALMEIDA et al. (2006) descreveram concentrações de fenólicos totais
correspondentes a 160 mg de ácido gálico L-1, valor similar ao encontrado no caldo de cana
estudado neste trabalho.
Segundo LEME JR e BORGES (1965) o pH do caldo é levemente ácido, variando entre
5 e 6. O valor de pH indica que o caldo de cana utilizado estava em condições apropriadas à
clarificação e foi obtido de canas saudáveis, colhidas em tempo hábil de processamento e que
não apresentavam sinais de deterioração.
A evolução do pH do caldo durante a ozonização é apresentada na Figura 40. O pH
inicial do caldo foi de 5,5±0,2, com diminuição para 3,7 durante o tratamento. Segundo
FERNANDEZ et al. (2006) a diminuição do pH durante a ozonização de xarope de caldo de
cana se deve à formação de ácidos orgânicos, como já foi constatado em soluções aquosas de
sacarose (Seção 4.2.2). Por outro lado, segundo ARAÚJO (2007) a velocidade da reação de
decomposição da sacarose pela hidrólise ou inversão (quebra da molécula de sacarose em
frutose e glicose) é inversamente proporcional ao pH. MANE, PHADNIS e JADHAV (1998)
trabalharam com peroxidação (isto é, tratamento com H2O2) e observaram inversão de sacarose
em pH inferior a 5,5. No presente trabalho foi verificado que não ocorre inversão de sacarose,
utilizando cromatografia líquida (HPLC), durante todo o processo de ozonização.
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Figura 40 – Evolução do pH durante a ozonização do caldo de cana-de-açúcar.  Média dos pontos centrais. 
Experimento 5.  Experimento 17.

A Figura 41 compara o aspecto visual do caldo de cana-de-açúcar in natura e do caldo
já ozonizado, conforme as condições dos experimentos indicados na Tabela 20. Os efeitos das
variáveis envolvidas na clarificação por ozonização serão discutidos nas seções seguintes.
Tabela 20 – Variáveis independentes e valores das respostas obtidas nos experimentos de ozonização de caldo de
cana-de-açúcar, consideradas para análise estatística.

Ensaios

CO3,g (mg L )
X1

Temperatura
(°C)
X2

1(PC)
2
3
4(PC)
5
6
7
8
9
10(PC)
13
14
15
17
18
19
20

20
30
26
20
20
26
10
14
26
20
14
26
14
20
14
20
20

40
40
51,9
40
60
51,9
40
28,1
28,1
40
28,1
28,1
51,9
20
51,9
40
40

-1

Vazão de gás
(L min-1)
X3

% de
remoção cor
ICUMSA (Y1)

0,5
0,5
0,74
0,5
0,5
0,26
0,5
0,26
0,74
0,5
0,74
0,26
0,26
0,5
0,74
0,9
0,1

67,4
80,1
71,9
69,0
76,4
65,8
67,4
53,2
64,8
67,9
67,8
59,3
69,3
65,6
70,1
60,6
59,5

% de
remoção
compostos
fenólicos
(Y2)
44,9
34,8
51,2
40,5
52,1
36,8
44,4
33,7
30,4
42,0
32,5
26,6
48,7
29,3
46,7
45,0
33,8

% de
remoção
compostos
fenólicos
(Y3)
44,2
31,6
40,7
45,3
51,9
34,9
39,5
27,6
29,2
42,1
25,7
26,6
40,2
25,5
44,9
35,7
25,5
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Figura 41 – Experimentos realizados com caldo de cana-de-açúcar (condições indicadas na Tabela 9).

4.3.2 Efeito da temperatura
A temperatura exerce influência no desenvolvimento de cor no caldo de cana,
principalmente com relação às reações de caramelização e reações de Maillard
(VERCELLOTTI et al., 2010). Além disso, a solubilidade do ozônio no líquido é influenciada
diretamente pelo aumento da temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a
solubilidade do ozônio. A Tabela 21 apresenta os experimentos em que a CO3,g à entrada do
reator e a vazão do gás foram mantidas constantes, variando-se somente a temperatura.
Tabela 21 – Experimentos realizados variando a temperatura. CO3,g = 20 mg L-1, vazão = 0,5 L min-1.
Experimento

Temperatura (°C)

Dose de O3 (mg min-1)

PC (média)

40

10,0

5

60

10,0

17

20

10,0
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O principal desafio quanto ao emprego de ozônio no processo de clarificação é a
degradação do principal produto de interesse presente no caldo, isto é, a sacarose. Para isso, a
concentração de sacarose foi analisada durante todo o processo de ozonização. Na Figura 42 é
possível observar que a ozonização não influencia a concentração de sacarose nas condições de
temperatura estudadas (20, 40 e 60 °C). NGUYEN, ZHANG e DOHERTY (2015) estudaram
os efeitos da reação de Fenton entre 25 e 50 °C e verificaram que a temperatura não foi uma
variável estatisticamente significativa quanto à degradação de ácidos hidroxicinâmicos. Os
mesmos autores comprovaram que a sacarose não foi degradada durante o processo.

Concentração (g de sacarose L-1 )
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Figura 42 – Concentração de sacarose (analisada em HPLC) durante os experimentos de ozonização do caldo de
cana-de-açúcar.  Média dos experimentos no ponto central.  Experimento 5.  Experimento 17.
CO3,g = 20 mg L-1, vazão = 0,5 L min-1.

Segundo DAVIS et al. (2000) temperaturas elevadas favorecem a formação de
caramelos, como resultado da degradação térmica da sacarose. No entanto, HAMERSKI (2009)
obteve os melhores resultados, no processo de carbonatação, em temperatura mínima de 70 °C,
sem afetar a concentração de sacarose. SARTORI (2013) estudou os efeitos da peroxidação e
verificou que em 70 °C e meio ácido (pH 1,0) ocorreu a degradação da sacarose, sugerindo que
a condição ideal para tratamento do caldo empregando H2O2 estava entre 40 e 70°C e pH entre
3 e 7.
Os resultados apresentados na Figura 43 mostram que a temperatura exerce influência
na concentração de ozônio dissolvido no caldo, pois em temperaturas mais altas (60 °C) a
concentração de ozônio atingiu valores mais elevados (~9,2 mg L-1, como concentração de
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saturação). A presença de ozônio dissolvido no líquido desde o início da reação sugere que a
cinética de reação do ozônio com componentes do caldo é lenta (BELTRÁN, 2004).
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Figura 43 – Concentração de ozônio dissolvido durante os experimentos de ozonização do caldo de cana-deaçúcar.  Média dos pontos centrais.  Experimento 5.  Experimento 17. CO3,g = 20 mg L-1, vazão = 0,5 L min1
.

As Figuras 44a e 44b correspondem à remoção de compostos fenólicos e à remoção de
cor ICUMSA, respostas também relacionadas à influência da temperatura na clarificação por
ozonização. A 60 °C existe uma queda na concentração dos compostos fenólicos, mais
acentuada que a observada às temperaturas de 20 e 40 °C. Após os 45 minutos a degradação
atinge um platô, o mesmo ocorrendo para as demais temperaturas. A influência da temperatura
também pode ser observada durante a remoção de cor ICUMSA. Novamente, a partir dos 20
minutos de reação, ocorre a maior remoção de cor do caldo.
O aumento da temperatura diminui a solubilidade do ozônio e favorece sua
decomposição (GOTTSCHALK, LIBRA e SAUPE, 2000). No entanto, para a ozonização do
caldo de cana, o aumento da temperatura influenciou positivamente a degradação de compostos
fenólicos e a remoção de cor. Segundo MANTELATTO (2005) o aumento da temperatura
diminui a viscosidade e a densidade do caldo e acelera as reações químicas.
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Figura 44 – Concentração de compostos fenólicos totais (mg GAL L-1) e remoção de cor ICUMSA durante os
experimentos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar.  Média dos pontos centrais.  Experimento 5.
Experimento 17. CO3,g = 20 mg L-1, vazão = 0,5 L min-1.

4.3.3 Efeito da vazão do gás e da concentração de ozônio no gás (CO3,g)
A comparação de alguns experimentos permite discutir diretamente os efeitos da
concentração de ozônio no gás à entrada do reator e da vazão do gás. Visto que uma variável
se relaciona à outra, foram também calculadas as doses de ozônio adicionado em cada
experimento. Os resultados são apresentados na Tabela 22.
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Tabela 22 – Experimentos com variação de vazão e concentração de ozônio. Temperatura 40 °C

20

Vazão de gás
(L min-1)
0,5

Dose de O3
(mg min-1)
10,0

2

30

0,5

15,0

7

10

0,5

5,0

19

20

0,9

18,0

20

20

0,1

2,0

Experimento

CO3,g (mg L-1)

PC (média)

A Figura 45 mostra que durante os 10 primeiros minutos a concentração de ozônio
dissolvido no caldo é muito pequena, uma vez que todo o ozônio fornecido é consumido pelas
reações com os compostos presentes no caldo. No experimento 2, a concentração de ozônio no
gás é de 30 mg L-1 e aos 20 minutos já é possível observar um pequeno acúmulo de ozônio. A
vazão utilizada foi a mesma nos experimentos 2 e 7. Ainda na Figura 45, nota-se que no
experimento 20, em que a vazão do gás foi de apenas 0,1 L min-1, observou-se acúmulo menor
de ozônio se comparado ao observado no experimento 19, em que a vazão do gás foi de 0,9 L
min-1. A vazão é um dos principais fatores que influenciam a transferencia de massa do ozônio
para o líquido (GOTTSCHALK, LIBRA e SAUPE, 2000).
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Figura 45 – Concentração de ozônio dissolvido durante os experimentos de ozonização do caldo de cana-deaçúcar.  Média dos experimentos no ponto central.  Experimento 2. Experimento 7.  Experimento 19. 
Experimento 20. Temperatura 40 °C.

A remoção dos compostos fenólicos em 120 minutos de ozonização atingiu valores entre
33,8% e 45%. Os melhores resultados foram obtidos nos experimentos 7 e 19 (44,4 e 45%,
respectivamente) evidenciando que a vazão do gás apresentou influência maior quanto à
remoção dos compostos fenólicos se comparada à concentração de entrada de ozônio (Figura
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46). Segundo GOTTSCHALK, LIBRA e SAUPE (2000), o aumento da vazão está diretamente
relacionado ao aumento do kLa (coeficiente volumétrico de transferência de massa). O aumento
do kLa caracteriza o aumento da transferência de massa do ozônio para o líquido, um dos
principais problemas enfrentados em processos de ozonização.
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Figura 46 – Concentração de compostos fenólicos totais (mg GAL L-1).  Média dos experimentos no ponto
central.  Experimento 2. Experimento 7.  Experimento 19.  Experimento 20. Temperatura 40 °C.

Na Figura 47 são apresentadas as curvas de remoção de cor dos experimentos
apresentados na Tabela 22. A remoção de cor do caldo atingiu valores entre 53,2 e 80,1 %. O
experimento 2 (concentração inicial de 30 mg L-1) apresentou a melhor clarificação, com
remoção de cor com 80,1%. Ao contrário do observado para a remoção dos compostos
fenólicos, a vazão não foi o fator determinante para melhor remoção de cor. A remoção de cor
observada para a vazão de 0,1 L min-1 (experimento 20) foi de 59,5% frente aos 60,6%
observados para a vazão de 0,9 L min-1 (experimento 19).
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Figura 47 – Remoção de cor ICUMSA durante os experimentos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar. 
Média dos experimentos no ponto central.  Experimento 2. Experimento 7.  Experimento 19. 
Experimento 20.

4.3.4 Análise estatística dos resultados de ozonização do caldo de cana-de-açúcar
Os resultados do planejamento experimental do tipo delineamento central composto
rotacional (DCCR) foram analisados estatisticamente pelo método de superfície de resposta,
com o propósito de avaliar mais detalhadamente o efeito das variáveis envolvidas na
clarificação do caldo de cana-de-açúcar por ozonização, como discutido nas seções 4.3.1 e
4.3.2. Os coeficientes dos modelos quadráticos para cada resposta estudada (porcentagens de
remoção de cor e de compostos fenólicos totais) foram calculados mediante a análise de
regressão e são apresentadas nas equações (16 e 17), com nível de confiança de 95%. Nas
análises, foram desconsiderados os experimentos 11, 12 e 16, visto que para as análises são
necessários somente três repetições no ponto central.
Neste planejamento optou-se por manter o pH do caldo livre (5,5±0,2). As variáveis
estudadas são apresentadas nesta seção em sua forma codificadas: X1: variável codificada
correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável codificada
correspondente à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à entrada
do reator.
Os resultados obtidos neste planejamento são mostrados na Tabela 20 e é possível
concluir que a maior remoção de cor ocorreu no experimento 2 (80,1%) e a maior remoção de
compostos fenólicos ocorreu no experimento 5 (52,1%). No entanto, o experimento 5

116

apresentou melhor desempenho quanto à clarificação considerando as duas respostas, isto é,
maiores remoções de compostos fenólicos e de cor.

4.3.4.1 Variável dependente: porcentagem de remoção de cor (Y1)
A Figura 48a compara valores experimentais e calculados de porcentagem de remoção
de cor em 120 minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar. O gráfico dos resíduos
(Figura 48b) mostra a diferença entre os valores experimentais e os calculados da variável
dependente, em função dos valores experimentais. Os resíduos estão aleatoriamente
distribuídos em torno da linha de erro zero com média zero. Segundo RODRIGUES e IEMMA
(2009) uma das condições exigidas pelo modelo estatístico utilizado na análise de variância
(ANOVA) é que os erros sejam independentes e normalmente distribuídos. O diagrama de
Pareto mostra os efeitos positivos e negativos na remoção da cor (Figura 48c).
A análise de variância apresentada na Tabela 23 separa a variabilidade da resposta,
conforme as contribuições de cada efeito, e a significância estatística é avaliada comparandose o quadrado médio com a estimativa do erro experimental.
A Tabela 23 apresenta a análise de variância (ANOVA) para a porcentagem de remoção
de cor ICUMSA em 120 minutos de reação (%). Para essa resposta, o coeficiente de
determinação R2 = 0,8092 indica que o modelo ajustado, dado pela eq. (61), explica
razoavelmente a variabilidade dos resultados experimentais em termos dessa resposta,
considerado o domínio experimental e o erro experimental.
𝑌1 = 68,34432 + 1,93237X1 + 1,24527X1² + 5,72525X2 + 0,73074X2² + 2,41311X3 −
3,68133X3² − 0,23997X1 X2 − 0,92846X1 X3 − 1,99207X2 X3

(61)
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a)

b)

Figura 48 – (a) Comparação entre valores experimentais e calculados da porcentagem de remoção de cor em 120
minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar. (b) Resíduos em função dos valores experimentais. X1:
variável codificada correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável
codificada correspondente à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à entrada do
reator.

118

c)

Figura 48 (cont.) – Diagrama de Pareto. A linha tracejada indica o valor normalizado mínimo (em valor
absoluto) para que o efeito de uma variável seja considerado significativo, consideram-se 95% de confiança e 7
graus de liberdade. X1: variável codificada correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator,
CO3; X2: variável codificada correspondente à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás
à entrada do reator.
Tabela 23 – Análise de variância (ANOVA) para resposta porcentagem de remoção de cor em 120 minutos de
ozonização do caldo de cana-de-açúcar, considerando-se 95% de confiança e 7 graus de liberdade. X1: variável
codificada correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável codificada
correspondente à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à entrada do reator.
Variáveis e
interações
Média
X1
X1²
X2
X2²
X3
X3²
X1X2
X1X3
X2X3
Erro Total
Total
corrigido
R2

Soma dos
quadrados

Graus de
liberdade

Quadrado
médio

49,712
17,457
168,421
0,864
77,523
152,568
0,182
6,690
12,510
125,561

1
1
1
1
1
1
1
1
1
7

49,712
17,457
168,421
0,864
77,523
152,568
0,182
6,690
12,510
17,937

658,067

16

0,8092

1

F

p

2,771
0,973
9,389
0,048
4,322
8,506
0,010
0,373
0,697

0,000
0,140
0,357
0,018
0,833
0,076
0,022
0,923
0,561
0,431

Erro
padrão
2,399
2,322
2,525
3,737
6,660
2,322
2,525
4,771
3,041
4,771

Coeficientes
68,344
1,932
1,245
5,725
0,731
2,413
-3,681
-0,240
-0,928
-1,992

O efeito da temperatura (X2) apresenta p < 0,05 e F = 9,389, com 95% de confiança.
Isso significa que o conjunto de experimentos realizados permite confirmar somente o efeito
significativo positivo da temperatura quanto à porcentagem de remoção de cor, como indicado
pelo diagrama de Pareto (Figura 48c). Verificando os dados, a porcentagem de remoção de cor
atinge valores maiores que 75% para altas temperaturas. Tal fato é observado no experimento
5, no qual a temperatura mais alta, além de remover 76,4% de cor removeu 52,1% de compostos
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fenólicos (Tabela 20). O ozônio tem sua solubilidade diminuída com o aumento da temperatura
(GOTTSCHALK, LIBRA e SAUPE, 2000). No entanto, na ozonização do caldo de cana o
aumento da temperatura favorece a remoção de cor, acelerando a velocidade das reações de
degradação. O aumento da temperatura provoca o agrupamento das impurezas na forma de
flocos, os quais precipitam no meio (HAMERSKI, 2009).
Ao contrário da temperatura, o termo X32 apresenta um importante efeito negativo, com
p < 0,05 e F = 8,506, sugerindo que o aumento da vazão pode ter efeito adverso sobre a remoção
de cor. No entanto, a variável X3 apresenta efeito positivo com valor de p muito próximo da
significância estatística. A partir da eq. (61) apresentada para o modelo são geradas superfícies
de respostas mostradas na Figura 49.
As superfícies de resposta foram obtidas para duas variáveis independentes, fixando-se
a terceira em seu valor correspondente ao ponto central (Xi = 0), definindo as regiões de máximo
para as variáveis dependentes analisadas. A superfície de resposta da Figura 49a indica a
existência de uma região ótima para a remoção de cor que se encontra na combinação de CO3 e
temperatura em valores mais altos, considerando uma vazão fixa de 0,5 L min-1. Na Figura 49b
é analisada a interação entre CO3 e vazão, fixando-se a temperatura em 40 °C; é possível
observar que a melhor vazão de trabalho está na região intermediária (entre 0,3 e 0,7 L min -1),
com elevada CO3. Finalmente, a Figura 49c analisa as variáveis temperatura e vazão de gás:
considerando CO3 fixa de 20 mg L-1, a região ótima está novamente em vazões intermediárias
(entre 0,3 e 0,7 L min-1) em temperaturas altas.
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a)

Figura 49 – Superfícies de resposta e gráficos de contorno para a porcentagem de remoção de cor em 120
minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar (Y1). (a) X1 e X2 com a variável X3 = 0. X1: variável codificada
correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável codificada correspondente
à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à entrada do reator.
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b)

Figura 49 (cont). – Superfícies de resposta e gráficos de contorno para a porcentagem de remoção de cor em 120
minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar (Y1). (b) X1 e X3 com a variável X2 = 0. X1: variável codificada
correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável codificada correspondente
à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à entrada do reator.
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c)

Figura 49 (cont). - Superfícies de resposta e gráficos de contorno para a porcentagem de remoção de cor em 120
minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar (Y1). (c) X2 e X3 com a variável X1 = 0. X1: variável codificada
correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável codificada correspondente
à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à entrada do reator.

4.3.4.2 Variável dependente: porcentagem de remoção de compostos fenólicos em 2 horas
(Y2)
A segunda variável dependente estudada foi a porcentagem de remoção dos compostos
fenólicos totais em 120 minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar. A Figura 50a
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compara valores experimentais e calculados dessa resposta. Os valores experimentais para essa
resposta se ajustaram melhor ao modelo quadrático se comparados à remoção de cor. O gráfico
dos resíduos (Figura 50b) mostra a diferença entre os valores experimentais e os calculados da
variável dependente, em função dos valores experimentais. Os resíduos estão aleatoriamente
distribuídos em torno da linha de erro zero com média zero.
O diagrama de Pareto (Figura 50c) mostra efeitos positivos e negativos significativos
das variáveis independentes quanto à remoção dos compostos fenólicos. A temperatura, vazão
e a interação entre a concentração de ozônio (CO3) e vazão apresentaram efeitos positivos,
enquanto a concentração de ozônio no gás alimentado ao reator apresentou efeito negativo sobre
a resposta.

Figura 50 – (a) Comparação entre valores experimentais e calculados da porcentagem de remoção de compostos
fenólicos totais em 120 minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar.
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b)

c)

Figura 50 (cont.) – (b) Resíduos em função dos valores experimentais. A linha tracejada indica o valor
normalizado mínimo (em valor absoluto) para que o efeito de uma variável seja considerado significativo,
consideram-se 95% de confiança e 7 graus de liberdade. X1: variável codificada correspondente à concentração
de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável codificada correspondente à temperatura; X3: variável
codificada correspondente à vazão de gás à entrada do reator. (c) Diagrama de Pareto. A linha tracejada indica o
valor normalizado mínimo (em valor absoluto) para que o efeito de uma variável seja considerado significativo,
consideram-se 95% de confiança e 7 graus de liberdade. X1: variável codificada correspondente à concentração
de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável codificada correspondente à temperatura; X3: variável
codificada correspondente à vazão de gás à entrada do reator.

A Tabela 24 apresenta a análise de variância (ANOVA) para a porcentagem de remoção
de compostos fenólicos em 120 minutos de reação (%). O valor de R2=0,9573 indica que o
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modelo quadrático dado pela eq. (62) explica bem a variabilidade dos resultados experimentais
em termos dessa resposta, considerado o domínio experimental e o erro experimental.
𝑌2 = 42,456 − 4,795X1 − 2,657X12 + 14,432X2 − 1,879X22 + 4,955X3 − 2,799X32 +
0,450X1 X2 + 5,35X1 X3 + 2,45X2 X 3

(62)

Novamente a temperatura (X2) foi a variável que apresentou maior efeito positivo
significativo, seguida pela vazão e pela interação de CO3 e vazão, como mostra o diagrama de
Pareto (Figura 50c). Ao analisar cada experimento é possível observar que a porcentagem de
remoção de CF atinge o maior valor em temperatura de 60 °C, ou seja, a maior temperatura
estudada. A vazão possui um efeito positivo quanto à remoção de CF em 120 minutos, porém
o efeito negativo para seu valor quadrático próximo à significância indica que existe um limite
a partir do qual o aumento da vazão começa a afetar negativamente a remoção de CF. Quando
se analisa a variável vazão pode-se novamente comparar os experimentos 19 e 20, realizados
com mesmas CO3 e temperatura, sendo a vazão variada (0,9 e 0,1 L min-1, respectivamente).
Nesse caso, as remoções de compostos fenólicos totais foram de 45% e 33,8%, indicando o
efeito positivo da vazão quanto à resposta, o que não foi observado para a remoção de cor.
Tabela 24 – Análise de variância (ANOVA) para resposta porcentagem de remoção de compostos fenólicos
totais em 120 minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar, considerando-se 95% de confiança e 7 graus
de liberdade. X1: variável codificada correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3;
X2: variável codificada correspondente à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à
entrada do reator.
Variáveis e
interações
X1
X1²
X2
X2²
X3
X3²
X1X2
X1X3
X2X3
Erro Total
Total corrigido
R2

Soma dos
quadrados
78,514
19,899
711,078
9,955
83,832
22,075
0,405
57,245
12,005
43,544
1020,358
0,9573

Graus de
liberdade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
16

Quadrado
médio
78,514
19,900
711,078
9,955
83,832
22,075
0,405
57,245
12,005
6,221

F

p

12,622
3,199
114,311
1,600
13,477
3,549
0,065
9,203
1,930

0,009
0,117
0,000
0,246
0,008
0,102
0,806
0,019
0,207

Erro
padrão
1,350
1,486
1,350
1,486
1,350
1,486
1,764
1,764
1,764

A eq. (62) permite identificar o efeito significativo negativo da variável X1
(concentração de ozônio no gás à entrada do reator). A Figura 51 apresenta a superfície de
resposta correspondente ao modelo dado pela eq. (62), com vazão fixada no ponto central (0,5
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L min-1). De acordo com a superfície de resposta, observa-se que o aumento dos valores de
temperatura (X2) e a menor concentração de ozônio à entrada do reator (X1) apresentam efeito
positivo na remoção de compostos fenólicos totais (CF). Uma região de máximo para remoção
de CF corresponde a valores próximos a 14 mg L-1 da variável X1 e valores mais elevados de
X2 (Figura 51a), fixando o valor da vazão no ponto central (0,5 L min-1). As maiores remoções
de CF em relação às variáveis X1 e X3 estão em uma faixa que corresponde a praticamente todas
as vazões estudadas pelo projeto de experimentos e concentrações de ozônio à entrada do reator
do ponto axial negativo até o ponto central (10 a 20 mg L-1), considerando a temperatura no
ponto central a 40°C. Quando se analisa a Figura 51c, em que a concentração de ozônio à
entrada do reator é fixada em 20 mg L-1, a máxima remoção de CF ocorre a altas temperaturas
e altas vazões.
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a)

Figura 51 – Superfícies de resposta e gráficos de contorno para a porcentagem de remoção de compostos
fenólicos totais em 120 minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar (Y2). (a) X1 e X2 com a variável X3 =
0. X1: variável codificada correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável
codificada correspondente à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à entrada do
reator.
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b)

Figura 51 (cont.) – Superfícies de resposta e gráficos de contorno para a porcentagem de remoção de compostos
fenólicos totais em 120 minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar (Y2). (b) X1 e X3 com a variável X2 =
0. X1: variável codificada correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável
codificada correspondente à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à entrada do
reator.
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c)

Figura 51 (cont.) – Superfícies de resposta e gráficos de contorno para a porcentagem de remoção de compostos
fenólicos totais em 120 minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar. (Y2) (c) X2 e X3 com a variável X1 =
0. X1: variável codificada correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável
codificada correspondente à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à entrada do
reator.

4.3.4.3 Variável dependente: porcentagem de remoção de compostos fenólicos em 1 hora (Y3)
A terceira variável dependente estudada foi a porcentagem de remoção dos compostos
fenólicos totais em 60 minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar, pois até os 60
minutos é observada a maior remoção de compostos fenólicos em todos os experimentos
(Anexo 4). A Figura 52a compara valores experimentais e calculados dessa resposta. Os valores
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experimentais para essa resposta se ajustaram melhor ao modelo quadrático se comparados à
remoção de cor. O gráfico dos resíduos (Figura 52b) mostra a diferença entre os valores
experimentais e os calculados da variável dependente, em função dos valores experimentais.
Os resíduos estão aleatoriamente distribuídos em torno da linha de erro zero com média zero.
O diagrama de Pareto (Figura 52c) mostra efeitos positivos e negativos significativos
das variáveis independentes quanto à remoção dos compostos fenólicos em 60 minutos de
reação. Ao contrário do experimento realizado em 120 minutos em que a temperatura, vazão e
a interação entre a concentração de ozônio (CO3) e vazão apresentaram efeitos positivos, e a
concentração de ozônio no gás alimentado ao reator apresentou efeito negativo sobre a resposta,
aos 60 minutos as variáveis apresentaram maior influência sobre a resposta. A temperatura e a
vazão apresentaram efeitos positivos e os quadrados de todas as variáveis apresentaram efeito
negativo, assim como a concentração de ozônio no gás alimentado ao reator. Nenhum efeito foi
observado pela interação entre as variáveis.

Figura 52 – (a) Comparação entre valores experimentais e calculados da porcentagem de remoção de compostos
fenólicos totais em 60 minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar (Y3).
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b)

c)

Figura 52 (cont.) – (b) Resíduos em função dos valores experimentais. X1: variável codificada correspondente à
concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável codificada correspondente à temperatura;
X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à entrada do reator (c) Diagrama de Pareto. A linha
tracejada indica o valor normalizado mínimo (em valor absoluto) para que o efeito de uma variável seja
considerado significativo, consideram-se 95% de confiança e 7 graus de liberdade. X1: variável codificada
correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável codificada correspondente
à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à entrada do reator.

A Tabela 25 apresenta a análise de variância (ANOVA) para a porcentagem de remoção
de compostos fenólicos em 60 minutos de reação (%). O valor de R2=0,9725 indica que o
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modelo quadrático dado pela eq. (63) explica bem a variabilidade dos resultados experimentais
em termos dessa resposta, considerado o domínio experimental e o erro experimental.
𝑌2 = 43,877 − 2,943X1 − 6,151X12 + 14,035X2 − 3,942X22 + 4,160X3 − 9,677X32 −
3,008X1 X2 + 1,393X1 X3 + 2,463X2 X 3

(63)

Novamente a temperatura (X2) foi a variável que apresentou maior efeito positivo
significativo, seguida pela vazão, como mostra o diagrama de Pareto (Figura 52c). Ao analisar
cada experimento é possível observar que a porcentagem de remoção de CF atinge o maior
valor em temperatura de 60 °C, ou seja, a maior temperatura estudada. O aumento da vazão
novamente possui um efeito positivo quanto à remoção de CF também em 60 minutos. Ao
contrário da remoção em 120 minutos, em que o valor quadrático da vazão apresentou efeito
próximo à significância estatística, para 60 minutos, o mesmo efeito foi significativo. Quando
se analisa a variável vazão pode-se novamente comparar os experimentos 19 e 20, realizados
com mesmas CO3 e temperatura, sendo a vazão variada (0,9 e 0,1 L min-1, respectivamente).
Nesse caso, as remoções de compostos fenólicos totais foram de 35,7% e 25,5%,
indicando o efeito positivo da vazão quanto à resposta, o que também foi verificado para 120
minutos, mas não foi observado para a remoção de cor.
Tabela 25 – Análise de variância (ANOVA) para resposta porcentagem de remoção de compostos fenólicos
totais em 120 minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar, considerando-se 95% de confiança e 7 graus
de liberdade. X1: variável codificada correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3;
X2: variável codificada correspondente à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à
entrada do reator.
Variáveis e
interações
X1
X1²
X2
X2²
X3
X3²
X1X2
X1X3
X2X3
Erro Total
Total corrigido
R2

Soma dos
quadrados
29,569
106,657
672,563
43,796
59,094
263,904
18,090
3,878
12,128
30,973
1124,045
0,9725

Graus de
liberdade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
16

Quadrado
médio
29,569
106,657
672,563
43,796
59,094
263,905
18,090
3,878
12,128
4,425

F

p

6,683
24,105
152,004
9,898
13,356
59,644
4,088
0,876
2,741

0,03620
0,00173
0,00001
0,01624
0,00813
0,00011
0,08289
0,38033
0,14178

Erro
padrão
1,212
1,138
1,253
1,138
1,253
1,138
1,253
1,487
1,487

A eq. (63) permite identificar o efeito significativo negativo da variável X1
(concentração de ozônio no gás à entrada do reator). A Figura 53a apresenta a superfície de
resposta correspondente ao modelo dado pela eq. (63), com vazão fixada no ponto central (0,5
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L min-1). De acordo com a superfície de resposta, observa-se o efeito positivo do aumento da
temperatura sobre a remoção de CF considerando a concentração de ozônio fornecida ao reator
próximo ao ponto central. Uma região de máximo é melhor observada nas curvas de contorno,
em que para maiores temperaturas e concentração próxima de 1 (14 mg L-1), promove-se
maior remoção de CF (acima de 50%). Quando as variáveis analisadas são a concentração de
ozônio fornecida ao reator (X1) e a vazão (X3), mantendo-se a temperatura constante no ponto
central (40 °C) o ponto de máxima remoção de CF está próximo aos pontos centrais, ou seja,
20 mg L-1 e 0,5 L min-1 (Figura 53b). Da Figura 53c, observa-se que a região de máxima
remoção de CF compreende maiores temperaturas e vazão entre o ponto central e a variável
codificada +1 (isto é, de 0,5 a 0,74 L min-1), mantendo-se a concentração de ozônio fornecida
em 20 mg L-1.
Quando as respostas Y1, Y2 e Y3 são analisadas em conjunto verifica-se que a variável
temperatura (X2) influencia a remoção de cor e também a remoção de compostos fenólicos. Para
os compostos fenólicos, tanto para 120 minutos como para 60 minutos, a combinação de altas
temperaturas com concentrações abaixo do ponto central promoveu remoções acima de 50%,
considerando a vazão de 0,5 L min-1. No entanto, para a remoção de cor as temperaturas altas
combinadas com altas concentrações de ozônio fornecidas ao reator promoveram remoções de
mais de 80%. A remoção de cor inclui diversos compostos que conferem cor ao caldo de cana,
inclusive os compostos fenólicos. A maior remoção de cor em relação à remoção de compostos
fenólicos significa que compostos como melanoidinas, caramelos, e produtos de degradação de
açúcares redutores também foram removidos (Figura 54).
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a)

Figura 53 – Superfícies de resposta e gráficos de contorno para a porcentagem de remoção de compostos
fenólicos totais em 60 minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar (Y3). (a) X1 e X2 com a variável X3 = 0.
X1: variável codificada correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável
codificada correspondente à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à entrada do
reator.
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b)

Figura 53 (cont.) – Superfícies de resposta e gráficos de contorno para a porcentagem de remoção de compostos
fenólicos totais em 60 minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar. (Y3). (b) X1 e X3 com a variável X2 = 0.
X1: variável codificada correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável
codificada correspondente à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à entrada do
reator.
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c)

Figura 53 – Superfícies de resposta e gráficos de contorno para a porcentagem de remoção de compostos
fenólicos totais em 60 minutos de ozonização do caldo de cana-de-açúcar (Y3). (c) X2 e X3 com a variável X1 = 0.
X1: variável codificada correspondente à concentração de ozônio no gás à entrada do reator, CO3; X2: variável
codificada correspondente à temperatura; X3: variável codificada correspondente à vazão de gás à entrada do
reator.
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Figura 54 – Porcentagem de remoção de cor relacionada com a porcentagem de remoção de compostos fenólicos
em 120 minutos.

Quando a influência da vazão é analisada juntamente com a temperatura, a máxima
remoção de compostos fenólicos (acima de 50%) está em temperaturas altas e vazões altas para
120 min de reação. Para a mesma porcentagem de remoção em 60 minutos de reação são
utilizadas temperaturas altas e vazão acima do ponto central até o ponto +1, ou seja, entre 0,5 e
0,74 L min-1. Para remoção de cor acima de 80%, consideram-se temperaturas altas e, assim
como para a remoção de compostos fenólicos, a vazão ótima está entre 0,5 e 0,74 L min -1.
Finalmente, quando são associadas as variáveis concentração de ozônio fornecido ao
reator e a vazão, mantendo-se a temperatura constante em 40°C, é possível verificar que para
remoção de compostos fenólicos em 120 minutos toda a faixa de vazões favorece a máxima
remoção associada aos limites mínimos até o ponto central de concentração de ozônio (10 a 20
mg L-1). Para 60 minutos de ozonização, a remoção máxima ocorre próxima ao ponto central,
tanto para vazão como para concentração de ozônio (0,5 L min-1 e 20 mg L-1). A máxima
remoção de cor é obtida na faixa de vazão de 0,26 a 0,7 L min-1, com elevadas concentrações
de ozônio fornecidas ao reator.

4.3.5 Análise preliminar de custos de clarificação de caldo de cana-de-açúcar via
ozonização
O cálculo preliminar de custos para o processo de ozonização foi comparado ao custo
da clarificação realizada por sulfitação. Os dados de custos utilizados foram retirados de um
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estudo econômico realizado por MORILLA (2015). Os dados apresentados na Tabela 26 são
referentes ao consumo de enxofre no processo de sulfitação.
Tabela 26 – Consumo específico de enxofre no processo de sulfitação.
Consumo de enxofre (kg h-1)
Vazão de caldo da moenda para tratamento (t h-1)
Consumo específico de enxofre (kg enxofre/t caldo misto)

375
241,9
1,55

Também foram apresentados por MORILLA (2005) os dados sobre o consumo de
dióxido de enxofre e o investimento em equipamentos.
Tabela 27 – Custos do tratamento de caldo por sulfitação e investimento em equipamentos.
Consumo específico de dióxido de enxofre (kg ton-1)
Custo de dióxido de enxofre (R$/ton dióxido de enxofre)
Equipamentos (custos fixos)
Forno para queima de enxofre (R$)
Coluna de sulfitação (R$)

100
120.000,00
90.000,00
1.000.000,00

O principal custo em um sistema de ozonização é o custo energético. Nos experimentos
realizados neste trabalho, a potência do gerador de ozônio é de 80 W, sendo ele abastecido com
oxigênio de 99% de pureza. No entanto, para aplicação industrial é necessário um gerador de
ozônio de maior potência. Para uma produção de 50 kg h-1 de ozônio, um gerador industrial de
grande porte (marca OzoneFAC, modelo OZ-KG50.0, site http://www.ozonefac.com/ ). A
potência para esse gerador industrial é de 360 kW. Além disso, o ozonizador industrial fornece
até 50 kg h-1 de ozônio, com oxigênio obtido a partir do ar. O valor do kWh para o setor
industrial varia entre R$ 0,30 e 0,40 (AES São Paulo).
O experimento escolhido para a análise foi o experimento 2. Nesse experimento a
redução da cor ICUMSA foi superior a 80% após 2 horas de ozonização; o volume de caldo
ozonizado foi de 1 L, com concentração de entrada de ozônio de 30 mg L-1 e saída 22,4 mg L1

. A partir dessas informações, o consumo específico de ozônio calculado é apresentado na

Tabela 28.
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Tabela 28 – Custo de tratamento por ozonização.
Ozonização
Vazão de gás (L min-1)
Volume de caldo ozonizado (L)
O3 consumido (mg min-1)
Consumo específico de O3 (kg/tonelada de caldo)
Base de cálculo (h)
Número de geradores
Vazão de caldo (tonelada de caldo h-1)
Custo por tonelada de caldo ozonizado (R$/kg de caldo)
Equipamentos (custos fixos)
Gerador industrial de ozônio (R$)
Coluna de sulfitação (reaproveitada para ozonização) (R$)

0,5
1
3,8
0,456
1
2,21
241,9
2,52
5.482.600,00
1.000.000,00

É possível observar os custos fixos para a ozonização são maiores se comparados aos
da sulfitação, entretanto pode-se considerar a utilização da mesma coluna utilizada para a
sulfitação. O valor do gerador é de U$ 1.580.000,00 e, considerando a cotação do dólar em 3,47
reais (cotação do dólar comercial retirada do site da BOVESPA em 02/12/2016), o valor
aproximado para o gerador é de R$ 5.482.600,00. De acordo com os cálculos, são necessários
três geradores, o que eleva os custos fixos com os geradores para R$ 16.447.800,00. Logo, o
custo operacional para a ozonização resulta em R$ 2,52 por kg de caldo ozonizado. O dióxido
de enxofre é submetido ao contato com o caldo em contracorrente e para a ozonização também
é possível utilizar a mesma configuração.
MORILLA (2015) estudou a viabilidade econômica da substituição da sulfitação pela
peroxidação, concluindo que o processo de peroxidação aumentaria entre R$ 0,16 e R$ 1,66
reais/saca de 50 kg de açúcar, conforme os cenários de concentração de H2O2 estudados. A
sulfitação é um processo de baixo custo; entretanto, a tendência dos mercados interno e externo
é o consumo de produtos alimentícios isentos de agrotóxicos e de resíduos de substâncias
empregadas no processo de fabricação. Dessa forma, o consumo do açúcar branco isento de
enxofre é uma tendência do mercado mundial.
Segundo LIMA et al. (2001) uma tonelada de caldo de cana-de-açúcar gera 850 L de
caldo de cana. Uma tonelada de cana-de-açúcar rende, em média, 118 kg de açúcar
(EMBRAPA, 2014). O valor apresentado por MORILLA (2015) de vazão de caldo para
tratamento é de 241,9 t h-1. Sendo assim, para safra de aproximadamente sete meses, obtêm-se
3.384.920 sacas de 50 kg de açúcar. Dessa forma, a partir da Tabela 29 é possível comparar os
custos associados aos processos de sulfitação, peroxidação e ozonização.
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Tabela 29 – Comparação de custos entre processos de clarificação.
Processo utilizado

Unidades

Preço

Sulfitação (Custo fixo)

R$

1.090.000,00

Sulfitação (Custo operacional/safra)

R$/tonelada caldo

1.965.311,71

Sulfitação (Total)

R$

3.055.311,71

Custo operacional/saca (safra)

R$/saca

0,58

Custo/Saca (safra)

R$/saca

0,90

Peroxidação (Custo fixo)

R$

1.800.000,00

Peroxidação (Custo operacional/ safra)

R$/tonelada caldo

2.438.352,00

Peroxidação (Total)
Custo operacional/saca (safra)

R$

4.238.352,00

R$/saca

0,72

Custo/Saca (safra)

R$/saca

1,25

Ozonização (Custo fixo)

R$

Ozonização (Custo operacional/safra)

R$/tonelada caldo

Ozonização (Total)
Custo operacional/saca (safra)

R$
R$/saca

0,41

Custo/Saca (safra)

R$/saca

5,27

16.447.800,00
1.400.979,53
17.848.779,53

Para a vazão de caldo obtida na moenda de 241,9 t h-1 foram realizados os cálculos para
o processo tradicional (sulfitação), para o processo de peroxidação (MORILLA, 2015) e para o
processo proposto pelo presente trabalho, ozonização (MORILLA, 2015).
Os dados para o custo fixo do processo de sulfitação e peroxidação (cenário de 1000 ppm)
foram recalculados de acordo com os valores atuais. A partir dos dados apresentados é possível
observar que o processo de ozonização demanda um grande investimento inicial se comparado
à sulfitação e à peroxidação, devido à aquisição de 3 geradores para clarificar a quantidade de
caldo que sai da moenda para o tratamento. Quando se compara os custos operacionais para
cada método de clarificação (custo do enxofre para a sulfitação, custo do peróxido para a
peroxidação e custo da energia elétrica para a ozonização) verifica-se que o custo operacional
para a ozonização é 29% menor que a sulfitação e 43% menor que a peroxidação. Quando o
valor total por saca é comparado tem-se que o custo da ozonização é 83% maior que a sulfitação
e 76% maior que a peroxidação.
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Conclusões finais
Estudou-se a ozonização em diferentes matrizes, tanto em água como em solução de

sacarose contendo compostos fenólicos (selecionados como representativos dos precursores de
cor em caldo de cana-de-açúcar), seguindo para uma matriz complexa como o caldo de canade-açúcar. O objetivo foi compreender melhor os fenômenos envolvidos na clarificação do
caldo por meio do processo de ozonização.
Os resultados obtidos mostram que os compostos fenólicos presentes em solução aquosa e
solução aquosa contendo sacarose podem ser eficientemente degradados. A presença de
sacarose altera a taxa de reação com que esses compostos são degradados, tornando as reações
mais lentas. Através do número de Hatta foi possível comprovar que a ozonização da mistura
de compostos fenólicos ocorre no seio do líquido, configurando regime lento de reação (Hatta
< 0,002), comprovado com a presença de ozônio dissolvido. As concentrações de ozônio no
gás e vazão foram mantidas para os experimentos realizados com soluções-modelo de
compostos fenólicos e, ao contrário do experimento realizado em pH livre, no qual a mistura
de compostos fenólicos não foi degradada ao fim de 120 minutos, no experimento com controle
de pH foi constatada a remoção de 90% dos compostos ao final de 120 minutos de reação. A
taxa de degradação dos compostos, nos primeiros 30 minutos seguiu comportamento de pseudo
primeira-ordem. É importante destacar que também foram realizados experimentos individuais
para cada composto fenólico, a fim de detectar os principais intermediários formados. Durante
a degradação, além de aldeídos e ácidos carboxílicos foram formados ácidos orgânicos de
cadeia curta, os quais acidificam o meio quando não existe o controle do pH. Os resultados
discutidos neste estudo confirmam a maioria dos estudos de ozonização realizados com os
compostos fenólicos individualmente, agregando contribuições ao conhecimento específico da
degradação destes compostos em mistura e na presença de outros componentes como a
sacarose.
As variáveis estudadas (vazão de gás contendo ozônio, temperatura e apresentaram
influência tanto em relação à remoção de cor como em relação à remoção de compostos
fenólicos, sendo que temperatura foi o fator que mais influenciou positivamente. Por outro lado,
a remoção de cor e a remoção de compostos fenólicos após uma hora de reação aumentaram
com o aumento da vazão de gás, passando por um máximo e diminuindo. No entanto esse efeito
não se mostrou significativo para a remoção de compostos fenólicos após duas horas de
ozonização. Para remoção de mais de 80% de cor ICUMSA, o melhor resultado foi obtido
utilizando-se 30 mg L-1 de ozônio no gás à entrada do reator, vazão de 0,5 L min-1 e temperatura
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de 40 °C. Analisando as superfícies de resposta, as melhores condições para remoção de cor
foram obtidas com concentrações mais altas de ozônio em altas temperaturas e vazões de gás
intermediárias (entre 0,5 e 0,7 L min-1). Para a remoção de compostos fenólicos o melhor
resultado foi obtido empregando-se concentração de ozônio de 20 mg L-1, 0,5 L min-1 de gás e
temperatura de 60 °C. Considerando a análise estatística conclui-se que a região ótima para
remoção dos compostos fenólicos (>50%) corresponde novamente à utilização de temperatura
mais alta associada com concentração média (20 mg L-1) e vazão entre 0,5 e 0,74 L min-1. Cabe
ressaltar que para fins industriais somente a remoção de cor ICUMSA é um parâmetro
analisado, visto que os compostos fenólicos estão entre os compostos que conferem cor ao
caldo. A partir desta pesquisa foi possível verificar que a remoção de cor por ozonização está
relacionada não só à remoção de compostos fenólicos como também a outros compostos
responsáveis pela cor do caldo, como as melanoidinas, aminoácidos etc., os quais, através da
reação com açúcares redutores, causam o escurecimento do caldo pela reação de Maillard.
Finalmente, foi realizada uma análise econômica preliminar a fim de comparar os custos
entre a ozonização e o processo em vigor nas indústrias brasileiras para clarificação de caldo
de cana-de-açúcar, no caso a sulfitação. O processo de ozonização demanda um grande
investimento inicial se comparado à sulfitação e à peroxidação. Quando se compara os custos
operacionais para cada método de clarificação verifica-se que o custo operacional para a
ozonização é 29% menor que a sulfitação e 43% menor que a peroxidação. Quando o valor total
por saca é comparado tem-se que o custo da ozonização é 83% maior que a sulfitação e 76%
maior que a peroxidação. Conclui-se que o investimento inicial maior pode ser recuperado,
visto que o custo operacional é menor que o custo operacional verificado para a sulfitação e
possível peroxidação.
Trabalhos futuros são necessários visando otimizar as condições de operação no caso da
utilização de reatores contínuos, explorar outras variáveis que influenciam as propriedades
reológicas do caldo, além de avaliar a qualidade do açúcar branco produzido a partir do caldo
clarificado por ozonização. São recomendados trabalhos complementares para avaliação da
viabilidade econômica do processo de ozonização, após a ampliação de escala.
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ANEXO 1
Método de estimação Wilke-Chang (Wilk e Chang, 1955):

°
𝐷𝐴𝐵
=

7,4 𝑥10−8 (𝜙𝑀𝐵 )1/2 𝑇
𝜂𝐵 𝑉𝐴0,6

Em que:
D°AB = Coeficiente de difusão mutuo do soluto A em concentrações muito baixas no soluto B,
cm² s-1
MB = Massa molecular do solvente B, g mol -1
T = Temperatura, K

ηB = Viscosidade do solvente em B, cP
VA = Volume molar do soluto A em sua temperatura de ebulição, cm² mol-1
ϕ = Fator de associação do solvente B, adimensional
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ANEXO 2

Figura A2 - Espectro de absorção no UV-Visível dos compostos fenólicos de acordo com o pH: a) ácido cafeico,
b) ácido p-cumárico, c) ácido clorogênico, d) ácido siríngico e e) quercetina.
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ANEXO 3
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Figura A3 – Concentrações de açúcares ozonizados em solução aquosa. Sacarose (15 g L-1)  Glicose (15 g L1
).  Frutose (15 g L-1).
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ANEXO 4

Compostos fenolicos totais (mg ácido
gálico L-1 )

Gráficos referentes ao projeto de experimentos apresentado na Tabela 20.
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Figura A4 – Gráficos de concentração de compostos fenólicos totais (mg de ácido gálico L-1) experimentos 1 e 2.
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Figura A4 (cont.) – Gráficos de concentração de compostos fenólicos totais (mg de ácido gálico L-1)
experimentos 3, 4 e 5.
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Figura A4 (cont.) – Gráficos de concentração de compostos fenólicos totais (mg de ácido gálico L-1)
experimentos 6, 7 e 8.
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Figura A4 (cont.) – Gráficos de concentração de compostos fenólicos totais (mg de ácido gálico L-1)
experimentos 9, 10 e 13.
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Figura A4 (cont.) – Gráficos de concentração de compostos fenólicos totais (mg de ácido gálico L-1)
experimentos 14, 15 e 17.
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Figura A4 (cont.) – Gráficos de concentração de compostos fenólicos totais (mg de ácido gálico L-1)
experimentos 18, 19 e 20.

