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Terminologia

• “A indústria do açúcar é velha” (Asadi, M.). Sua origem encontra-se em 
tempo pré-científico, de modo que a terminologia açucareira deve-se 
muito à tradição, e quase nada à aplicação de termos tecnicamente 
corretos. A tecnologia do açúcar seria mais fácil de entender se a indústria 
tivesse uma terminologia padronizada.

• Um exemplo da confusão criada com a falta de padronização dos termos é 
que muitos técnicos ainda usam o termo Brix (decorre de A. Brix, com a 
escala hidrométrica), como se fosse uma substância real.

• Brix é o termo para designar a medição de sólidos dissolvidos e o seu uso 
deveria ser substituído por “conteúdo total de sólidos secos” – TS%, para 
padronizar a terminologia na medição em caldos, xaropes, massas e licores 
(van der Poel, P.W.).



Brix, concentração e total de sólidos.

• Nas soluções açucaradas abaixo 
da linha de saturação, os termos 
Brix, concentração e total de 
sólidos se confundem e apontam 
para uma mesma medição.

• Acima da linha de saturação, o 
controle do processo depende 
da medição do total de sólidos. 
Brix ou concentração deixam de 
ter significado prático.

Rein, P., Cane Sugar Engineering, 
Verlag Bartens, 2007.



A importância da medição e do controle do total 
de sólidos no processo de produção do açúcar.

• O processo é predominantemente evaporativo.
• A quantidade de água a ser extraída deve ser controlada.

• Qualquer quantidade de água a ser adicionada nas etapas de diluição do 
processo deve ser controlada.

• A recirculação de material deve ser minimizada.

• A produção de açúcar deve ser maximizada.

• A qualidade do produto deve ser melhorada.

• As perdas de produção devem ser minimizadas.

• O ganho financeiro deve ser maximizado.



Fatos e mitos na medição do 
total de sólidos na produção

de açúcar (e do etanol).
Medir ou não medir?



Caldo extraído.
Lodo do decantador.
Preparo do lodo para filtragem.

• Clarificador Alpina Orion instalado na Usina
Rio Pardo, SP.

• Medidor microondas HK6 – Alpina Orion no 
tanque de prepare de lodo para filtragem à 
vácuo na planta Santa Terezinha – Ivaté.



Leite de cal.

Instalação de preparo de leite de cal na planta Raízen – Caarapó, 
MS. 

Medidor microondas HK6 – Alpina Orion.



Preparo de mosto
para fermentação.

• Alimentação de mosto junto às dornas de 
frementação, planta ADECOAGRO – Monte Alegre, 
MG.

• Medidor microondas HK6 - Alpina Orion



Medição de açúcares na
dorna de fermentação.

Medidor NIR HK8 – Alpina Orion



Xarope.
Diluição de méis.

• Medidores microondas HK6 – Alpina Orion.

• Usina Colombo, SP.

• Planta Raízen – Costa Pinto, SP.

• Planta Santa Terezinha – Rondon, PR.



Cristalização e 
cozimento.

• Medidor microondas HK6 – Alpina 
Orion.

• Cozedor a batelada produzido pela 
Alpina Orion na planta Tereos –
Severínia.

• Calandra colméia para cozedor
Alpina Orion, instalada na planta Santa 
Terezinha – Tapejara, PR.

• Cozedor contínuo Alpina Orion.



Lavador de pó.

• Medidor microondas HK6 – Alpina Orion.

• Lavador de pó na planta Santa Terezinha –
Rondon, PR.



Controlar ou não controlar o TS%?

Controlar.

• Preparo do lodo para filtragem.

• Leite de cal.

• Preparo do mosto.

• Dorna de fermentação.

• Diluição de méis.

• Cristalização e cozimento.

• Xarope (medir).

Não controlar.

• Caldos.

• Lodo do decantador.

• Xarope.

• Lavador de pó.



Por quê?

• Tamanho da malha de controle.

• Tempo de resposta do controle.

• Propósito do controle.

• Viabilidade do controle.

• Consequências do controle.



Tecnologia da 
medição I.

• Transmissores de densidade
• Sonda com dois diafragmas imersos no fluido de 

processo, associados a um sensor de temperatura 
para a compensação da medição.

• Aplicação para medição de densidade relativa, grau 
Brix, grau INPM, grau GL, concentrações, etc.

• Medição sempre associada a um fluido de processo 
com concentração abaixo da linha de saturação.

• Não oferece boa resposta em misturas não 
homogêneas ou em suspensões.

• Interferência na medição causada pela incrustação 
ou precipitação de sólidos nas membranas dos 
diafragmas.



Tecnologia da 
medição II

• Condutividade elétrica.
• O controle da concentração de soluções açucaradas por 

medição da condutividade elétrica foi inventado por Honig e 
colaboradores na terceira década do século XX (Rein, P., 2007, 
Honig, 1927).

• Considera-se que a condutividade elétrica tem uma 
aproximação direta com o grau de saturação de uma solução. 
A condutividade do magma cai com o aumento da 
supersaturação e com o aumento da quantidade de cristais. A 
condutividade aumenta com a temperatura (Rein, P., 2007).

• A condutividade e o sinal do sensor são influenciados pela 
supersaturação, quantidade de cristais, temperatura e 
mudanças nas características do fluido, como composição e 
quantidade dos não açúcares.

• As mudanças na condutividade não são completamente 
previsíveis.

• Contudo, o sistema de controle precisa ser otimizado 
frequentemente de acordo com as condições locais do 
processo.



Tecnologia da 
medição III

• Elevação do ponto de ebulição.
• A elevação do ponto de ebulição é proporcional a 

concentração do componente dissolvido e pode ser 
usada como medição indireta da concentração.

• Para tanto é requerido um sistema de medição de 
temperatura bastante preciso e sensível à variação.

• A elevação do ponto de ebulição está relacionada 
com os componentes dissolvidos e com a pureza e 
não sofre influência do conteúdo de cristais.

• O controle pela medição da elevação do ponto de 
ebulição requer que o processo transcorra  sob 
condições estáveis. Sobreaquecimento ou 
resfriamento decorrentes das variações na pressão 
de vapor de aquecimento tornam a medição sem 
efeito.



Tecnologia da 
medição IV

• Medição por radiofrequência.
• A medição por radiofrequência foi desenvolvida para a 

substituição da medição por condutividade e o princípio de 
medição se baseia na relação que estabelece que a constante 
dielétrica de uma substância é igual a soma das constantes 
dielétricas dos seus componentes. No caso de um magma, os 
componentes são a sacarose cristalina, sacarose dissolvida e 
hidratada, água e não açúcares.

• A medição compreende dois sinais: 

• Um relacionado a resistência ôhmica, representando a 
condutividade.

• Outro relacionado a resistência capacitiva, representando 
a constante dielétrica.

• Soluções açucaradas muito concentradas impõem 
complicações na interpretação dos sinais do medidor.

• Os não açúcares exercem influência não previsível na medição.



Tecnologia da 
medição V

• Índice de refração.
• O índice de refração pode ser usado para a 

medição da quantidade total de sólidos 
dissolvidos em soluções açucaradas.

• O sinal é independente do conteúdo de 
cristais, mas é variável com a temperatura 
do fluido.

• Deve-se assegurar que a temperatura  no 
sensor seja constante e idêntica a do fluido.

• O sensor deve ser instalado de modo a 
assegurar que o seu prisma mantenha-se 
sempre limpo.



Tecnologia da 
medição VI

• Medição de densidade por radiometria.
• A medição da densidade por radioatividade 

leva em conta a sacarose dissolvida e aquela 
cristalina presente no fluido. Com isso o 
sensor pode ser usado para a concentração 
da solução até a sua saturação e também 
para controlar o crescimento dos cristais.

• Há que se ter em conta, entretanto, que 
Césio 137 é usado como fonte de 
radioatividade, o que requer medidas de 
segurança específicas.



Tecnologia da 
medição VII

• Microondas.
• Microondas podem ser usadas para a medição de 

característica físicas de soluções, como densidade, 
concentração ou quantidade total de sólidos (0 a 100% TS).

• Características dielétricas do fluido podem ser medidas através 
da avaliação da atenuação ou defasagem de uma onda 
eletromagnética que o atravessa.

• Com o uso de frequências eletromagnéticas superiores a 
1GHz, uma correlação direta e linear passa a existir entre a 
quantidade de água, e por consequência o total de sólidos, e a 
grandeza eletromagnética avaliada (fase ou atenuação). Mais 
alta a frequência, tanto melhor a medição.

• Demandam tecnologia especialmente boa para a geração e 
manutenção da frequência ao longo do tempo e sob variação 
da temperatura.

• Sofrem perturbação pela presença de gases no fluido.

• Podem operar sob compensação da variação da temperatura, 
com ressalvas.



Como escolher a melhor tecnologia?

Pensar o processo.
Saber onde medir.

Saber como medir.

Saber como fazer uso da medição.

Conhecer  o processo.
Saber o que medir.



Aqui tem Tecnologia.
Clarificadores de caldo

Calandras para cozedores
Cozedores a bateladas
Cozedores Contínuos

Medidores de concentração
Bombas de massa e magma

Automação de cozimento contínuo
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