
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  

 

Influência da temperatura nas propriedades do caldo de cana 
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Introdução 

Membranas compósitas de TiO2/SiO2 obtidas por 

tratamento hidrotérmico de vidros pyrex® e 

deposição de titânia por efeito capilar
1
 aplicam-se 

na clarificação do caldo de cana-de-açúcar por 

filtração tangencial, propondo economia de energia 

e no número de etapas em processos, além de 

superioridade na retenção microbiológica, em 

relação aos métodos tradicionais de clarificação. 

Ainda, a eliminação de insumos químicos 

(fosfatação, caleagem, sulfitação e adição de 

polímeros) dos métodos tradicionais proporciona 

qualidade ao açúcar e redução de custos de 

produção. Para a fermentação do caldo, a retirada 

de impurezas que vêm com a matéria-prima, 

aumenta a proporção de nutrientes às leveduras, 

otimizando o processo de produção do Bioetanol. 

Processos membranares são conhecidos e 

utilizados há décadas
2
, porém o elevado custo 

infra-estrutural limita sua difusão. As membranas 

aqui apresentadas têm baixo custo de fabricação, o 

que pode incentivar a utilização do método. Neste 

trabalho estudou-se a influência da temperatura 

sobre as propriedades do caldo de cana clarificado 

por filtração tangencial em membrana de TiO2/SiO2.  

Resultados e Discussão 

Caldo de cana bruto, obtido no terno primário de 

usinas de açúcar e álcool, foi submetido à filtração 

tangencial em membrana de TiO2/SiO2 com 48 cm
2
 

de exposição. Medidas de fluxo (J), transmitância 

(T) a 620 nm e absorbância relativa (A) a 420 nm 

para o caldo permeado em relação ao tempo foram 

obtidas em quatro valores de temperatura (). As 

estimativas de transparência (T) e de cor (A) foram 

obtidas por espectroscopia de absorção na região 

UV-VIS. Os ensaios foram realizados com o sistema 

pressurizado a 2 atm. Verifica-se aumento de 

transmitância e diminuição da coloração do filtrado 

para menores valores de temperatura, relacionadas 

à formação da membrana secundária por deposição 

de material coloidal na superfície interna da 

cerâmica, indicando aumento da eficiência da 

clarificação para menores valores de temperatura. 

 
 

Figura 1. Transparência do caldo clarificado por 
filtração tangencial em relação ao tempo. 

 

Tabela 1. Parâmetros Físico-Químicos 
estacionários para filtração tangencial do caldo em 
relação à temperatura. 

Curva 
 / 

°C 

J /  

L h
-1

 m
-2

 
T / % A / U.A. 

  10 2,58±0,27 70,84±0,46 0,6732±0,0181 

  20 2,51±0,57 66,24±0,33 0,7481±0,0064 

  30 3,7±0,45 53,42±0,12 0,7282±0,0073 

  40 4,00±0,038 45,47±2,61 0,9344±0,0143 

Conclusões 

Os parâmetros transmitância e absorbância se 

mostraram inversamente proporcionais em relação 

a temperatura. Conclui-se que temperaturas 

reduzidas favorecem a eficiência da clarificação por 

filtração tangencial, sem o uso de insumos químicos 

e com redução de gasto energético na forma de 

calor. 
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