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RESUMO 

Com a crescente busca por economia de recursos cada vez mais escassos na atualidade, o desenvolvimento 
de trabalhos para otimização de processos industriais vem ganhando grande enfoque no meio científico e 
empresarial. Por se tratar de uma atividade de grande abrangência no cenário global, a produção de açúcar 
pelo processo de cristalização de sacarose se enquadra neste contexto, uma vez que seu modelo de trabalho 
vem historicamente de um setor projetado sem levar em consideração o ponto de vista energético. Diversos 
estudos realizados atualmente vêm mostrando o balanço exergético como uma importante ferramenta para a 
otimização dos processos, complementando o balanço de energia convencional. Deste modo, o presente 
trabalhou buscou realizar um levantamento em literatura, por meio da consulta dos principais portais de 
periódicos acadêmicos, a fim de compilar os resultados sobre o tema abordado. Contudo, o número de artigos 
voltados para a aplicação de tal técnica no processo de fabricação de açúcar por meio do processamento da 
cana-de-açúcar mostrou-se bastante limitado, sendo encontrado apenas um trabalho que atendesse na 
íntegra o tema desejado. Neste contexto então, ficou clara a importância do desenvolvimento de um modelo 
matemático para estudo da aplicação da técnica de análise exergética em processos de obtenção de açúcar 
por meio da cristalização de sacarose, sanando assim a lacuna científica evidenciada sobre o assunto. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Análise Exergética; Cristalização; Revisão; Sacarose; Cana-de-açúcar. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Em um cenário mundial em que a concorrência por preços e recursos está cada vez 
mais acirrada, a busca pela otimização dos processos e a economia de capital tem se 
intensificado cada vez mais, contribuindo assim para o desenvolvimento de diversas 
técnicas computacionais de análise e desenvolvimento de processos (GONZALES; et al., 
2018). Dentre os diversos enfoques, os sistemas industriais existentes são uns dos 
principais responsáveis pelo consumo do potencial energético disponível no planeta, 
possibilitando assim grandes ganhos ao conseguir otimizá-los. Segundo Menezes (2015), 
estes estudos podem ser conduzidos de maneira coerente com o uso dos conceitos de 
termodinâmica, o que inclui a exergia, para a caracterização dos processos e elaboração 
de ferramentas para tomada de decisão em projetos de reformulação energética. 

O termo exergia define dentro do campo da termodinâmica o máximo trabalho que 
pode ser extraído de um sistema que se desloca de um estado inicial até um estado final 
diferente do primeiro e em equilíbrio com o meio, sendo assim um dos indicadores mais 
eficientes para a determinação da qualidade de um processo termodinâmico (ÇENGEL; 
BOLES, 2015). A aplicação deste conceito possibilita o diagnóstico das irreversibilidades 
existentes, tornando possível assim propor melhorias na redução de perdas energéticas 
(KRAHL; PINTO, 2010). Dentro deste cenário também pode ser levada em conta a análise 
de parâmetros econômicos, introduzindo o conceito de termoeconomia. (RÜCKER, 2005). 

A cristalização está entre os processos de separação e purificação de fases sólido-
líquido mais utilizados na atualidade devido a suas excepcionais características de 
separação. Porém seu acompanhamento exige informações que nem sempre são de fácil 
monitoramento, como por exemplo a distribuição de tamanho dos cristais (Bolaños et. al 
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2014). Dentre suas aplicações destacam-se as indústrias farmacêuticas, química e de 
alimentos, em específico sua utilização no processo de obtenção de açúcar (sacarose) com 
o processamento da cana-de-açúcar (Chianese e Kramer, 2012). 

O cultivo e processamento da cana-de-açúcar está inserido a quase meio milênio 
dentro da cadeia econômica brasileira (MACHADO, 2003). Trazida para o Brasil em 1532, 
sua atividade foi crescendo pelo país ao longo dos anos, atingindo hoje o posto de segundo 
maior produtor de açúcar, com uma capacidade de processada durante a safra 18/19 de 
620.408.531 toneladas de cana-de-açúcar, resultando em um total de 29.038.160 toneladas 
de açúcar obtidas por meio do processo de cristalização (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
2019), contra um total de 184.900.000 de toneladas produzidas no mundo (SEAB, 2018). 

Por se tratar de uma cultura muito antiga, focada em técnicas de processamento 
manuais e com baixo custo de investimento, a maioria dos processos de produção de 
açúcar não foram concebidos sob o ponto de vista energético. Este dado, considerando os 
volumes de produção citados acima, permitem uma vaga ideia da dimensão dos ganhos 
obtidos ao direcionar estudos para este campo. 

O processo de cristalização consiste em uma operação unitária de separação sólido-
líquido, no qual ocorre a transferência de massa de um soluto em uma solução líquida para 
uma fase cristalina pura (MANTILLA, 2013). O processo de obtenção do açúcar gira em 
torno do controle refinado de variáveis durante o cozimento das massas, definido como 
cristalização em batelada, sendo mais complexo de ser conduzido e exigindo maior cuidado 
por parte dos operadores (HUGOT, 1986). A massa no interior dos cozedores deve ser 
cuidadosamente conduzida para permanecer dentro da região metaestável, conforme 
especificado na figura 1: 

 

 
Figura 1: Curva de supersaturação para sacarose pura 
Fonte: Gonzales, 2019, adaptado de Potter e Hotchkiss, 2011 

 
Segundo Gonzales (2019), um tacho de cozimento, estrutura na qual ocorre o 

processo de cozimento do açúcar, é composto por apenas uma câmara e, se bem 
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projetado, o equipamento é capaz de garantir a uniformidade dos parâmetros da massa em 
seu interior, porém estes variando com o tempo.  
 

 
Figura 2: Tacho a vácuo em batelada 

Fonte: Gonzales, 2019, adaptado de Ribeiro, 2003 

 
Ao analisar o processo industrial de produção de açúcar, a etapa de cristalização é 

a que possui a menor eficiência exergética, aproximadamente 9,6%, sendo assim o estágio 
com maior potencial para melhorias (DOGBE; MANDEGARI; GORGENS, 2018). Buscando 
uma maneira de avaliar os mais recentes estudos científicos voltados a análise exergética 
do processo de cristalização da sacarose, foi conduzida uma busca na literatura. 

Com esse objetivo em mente, buscou-se então títulos que abordassem análises 
exergéticas em diversos processos industriais de cristalização, ou não, sendo neste último 
caso o foco estar direcionado na replicação de metodologias de análise de processos de 
semelhante grau de dificuldade. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para a realização da revisão buscou-se avaliar os resultados apresentados pela 
consulta nos principais portais de periódicos disponíveis, buscando apenas trabalhos 
finalizados e já publicados. Os portais de busca foram: 

• Portal de Periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), fornecido pelo programa do governo 
federal e está interligado aos principais jornais e periódicos do mundo; 

• O portal internacional ScienceDirect, para consulta em base de dados 
bibliográficos; 

• Ferramenta de pesquisa Google Scholar (ou Google Acadêmico), que 
possibilita pesquisa em trabalhos acadêmicos, jornais de universidades 
e artigos variados; 

A consulta foi realizada no período entre 15 de julho de 2019 e 06 de agosto de 2019 
e baseou-se no uso de palavras-chave, sendo aplicadas tanto no idioma inglês, quanto 
português. Os artigos encontrados foram exportados em PDF e catalogados com o auxílio 
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do software Mendeley Desktop®, que também auxiliou na construção das referências 
bibliográficas. As palavras chaves utilizadas para consulta foram: 

• Exergia; 

• Análise exergética; 

• Cristalização; 

• Cristalização de sacarose; 

• Análise exergética em cristalização; 

• Análise exergética em cristalização de sacarose; 
 
Inicialmente buscou-se trabalhos publicados nos últimos cinco anos e que 

atendessem a pelo menos quatro das palavras chaves, porém como o número de respostas 
foi muito baixo (um trabalho), foi necessário um ajuste nestes dois critérios, permitindo 
assim trabalhos que atendessem a apenas três palavras chaves, publicados nos últimos 25 
anos. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Elhaq e Giri (1998), elaboraram um estudo abordando as diferentes formas de 

controle do setor de evaporação multe efeito em uma fábrica de açúcar, como parâmetros 
de avaliação foram considerados o brix do xarope, o consumo de vapor e o gasto 
energético. Os resultados mostraram que o modelo multi-variável desenvolvido pelo autor 
apresento um decréscimo significativo na variação do brix do xarope e pressão de vapor, 
também demonstrou a necessidade de um modelo que leve em conta o consumo de vapor 
na etapa de cristalização. 

Tekin e Bayramoglu (1998) direcionaram a realização do balanço exergético ao 
processo de obtenção de açúcar pelo processamento de beterrabas na Turquia. De acordo 
com o mapeamento realizado, o ponto de maior destruição de exergia reside na unidade 
geradora de vapor, uma vez que a combustão de matéria-prima elimina grande parte da 
exergia fornecida juntamente com os produtos de combustão. Em segundo lugar vem a 
etapa de clarificação do caldo, na qual a grande quantidade de reações químicas é 
responsável pela destruição da exergia disponível. Contudo, o estudo demostra que 
considerando todas as etapas do processo, a maior parte de destruição de exergia é dada 
por processos internos na cadeia produtiva e não pela eliminação de rejeitos. 

A fim de um melhor acompanhamento do rendimento do processo de cristalização, 
Uccheddu, et al. (2011) estudaram uma maneira de acompanhar o crescimento de cristais 
no interior de um processo de cristalização de sacarose por batelada. A alternativa 
encontrada combinou o balanço de massa na transferência de sacarose do solvente para 
a fase sólida e o balanço de energia na troca térmica no interior dos tachos de cozimento, 
permitindo assim uma estimativa em tempo real da taxa de nucleação por meio do 
acompanhamento da concentração da solução. 

Mantilla (2013) conduziu um trabalho sobre o processo de cristalização de sacarose 
aplicando o processo de mudança parcial do solvente pela adição de um antissolvente, 
reduzindo desta forma a solubilidade do soluto e gerando um alto grau de supersaturação. 
Para solução do modelo foi aplicado o método NÝLVT e também o Método dos Momentos 
(MOM), sendo que pelo primeiro não foi possível obter-se todos os valores de velocidade 
de resfriamento. O resultado do trabalho mostrou que a utilização da técnica de 
antissolvente é capaz de melhorar o controle dos produtos finais do produto cristalino, como 
distribuição de tamanho dos cristais (DTC), hábito cristalino, entre outros. 
 Com enfoque na otimização energética, apresentando os conceitos de 
biorrefinamento, Menezes (2015) realizou o balanço energético para uma planta 
sucroalcooleira convencional, expandindo a análise para um caso hipotético no qual a 
mesma planta executasse atividades de biorrefinamento da cana-de-açúcar em 3 cenários 
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diferentes (BIO-1, BIO-2 e BIO-3). A conclusão do estudo revelou uma diferença exergética 
discrepante entre os cenários de biorrefinamento e o cenário convencional, sendo eles 
82%, 82%, 81% e 43,5% respectivamente, conforme se vê na figura 3. Conclui-se então 
que as biorrefinarias sucroalcooleiras são superiores do ponto de vista energético e de 
aproveitamento de recursos, apresentando-se assim como uma valiosa alternativa para a 
indústria convencional. 
 

 
Figura 3: Eficiência exergética de produtos e irreversibilidades 

Fonte: Menezes, 2015 
 

Sahin, et al. (2016), conduziram um estudo em um ciclo combinado de geração de 
energia, afim de comparar as variações de resultados para três cenários de operação: i) 
prioridade ao custo de produção de energia, ii) prioridade à economia dos recursos 
utilizados e iii) prioridade ao custo de investimento do projeto. Para avaliar os 3 perfis de 
operação, foi formulado um indicador intitulado Índice de Performance Geral que levou em 
conta 4 indicadores de performance, com pesos diferentes para cada um dos casos: 
• Eficiência energética (20%-5%-20%); 
• Eficiência exergética (20%-55%-20%); 
• Custo nivelado da eletricidade (55%-20%-30%); 
• Investimento total (5%-20%-30%); 
Como principal variável de influência nos parâmetros observados, a condição de ambiente 
mostrou-se considerável ao cruzar os valores do banco de dados dos últimos 20 anos 
(1984-2004), com as oscilações do custo da energia elétrica no país (Arábia Saudita) e com 
a eficiência da planta em questão, observando uma relação de proporcionalidade inversa. 

Jamil e Zubair (2017), aplicaram os conceitos de análise exergoeconômica em um 
sistema de dessalinização multi-efeitos, com compressão mecânica do vapor. O foco do 
trabalho foi determinar o consumo energético, a destruição de exergia e as eficiências do 
processo para diferentes números de efeitos, determinando posteriormente o custo 
econômico de cada corrente em comparação com técnicas convencionais. A água salgada 
foi admitida no sistema a temperaturas elevadas, após passar por um processo de pré-
aquecimento e aplicada na forma de spray nos tubos do evaporador. Parte da água se 
evaporou e foi coletada, e a porção remanescente foi direcionada como entrada do próximo 
efeito. O vapor que saiu do último efeito foi comprimido novamente em um compressor e 
retornou ao primeiro efeito. As análises energética, mássica e econômica foram feitas com 
o uso de modelagem computacional no software EES®. - Comentar mais os objetivos do 
trabalho, resultados e conclusões, evitar materiais e métodos, a não ser que se relacione 
ao tema do trabalho. Os resultados da simulação mostraram que o custo energético tende 
a cair com o aumento do número de efeitos do sistema (11.36 kW/m³, N=2, para 7.67 
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kW/m³, N=6), contudo o ganho na eficiência energética é contrabalanceado com o aumento 
no consumo elétrico, uma vez que o aumento no número de efeitos aumenta também a 
necessidade de vapor no primeiro efeito. Os evaporadores são responsáveis por 95% da 
destruição exergética do sistema, refletindo então em um número limite de efeitos para o 
dessalinizador. 

Nogueira (2018) realizou o balanço exergético de um processo de dessalinazação 
por cristalização assistida por membranas (MDC) em uma planta laboratorial. Uma unidade 
MCD foi alimentada com a solução aquosa de cloreto de sódio saturada, a uma temperatura 
de 45 ºC, e na saída uma corrente de água pura e outra de NaCl puro. A água alimentada 
foi misturada com o sobrenadante filtrado em um tanque e direcionada a um cristalizador 
de transbordo, que em seguida foi aquecida e bombeada ao conjunto de membranas, sendo 
sua temperatura de entrada aproximadamente 48 ºC, saindo deste ligeiramente 
supersaturada quando foi levada ao cristalizador MSMPR, local em que a supersaturação 
foi aliviada com a formação de cristais.  

Gonzales (2019) realizou uma modelagem matemática utilizando o método dos 
momentos (MOM) da operação de cozimento para dois dos modelos mais usuais de 
cristalização de sacarose, cozimento de massa A e massa B. O modelo tinha por objetivo 
a determinação do balanço populacional de cristais (tamanho do cristal e massa total 
formada) com o monitoramento das variações de concentração, temperatura e volume de 
massa no interior do equipamento. 

Os artigos citados anteriormente foram compilados na Tabela 1, permitindo uma 
análise mais clara dos conteúdos e suas relações com o tema abordado. 

 
Tabela 1: Resultado do levantamento bibliográfico. 

Autor Ano Processo Cristalização Sacarose 
Análise 

exergética 

KHAHL, I. M.; 
PINTO, C. 

2010 - Não Não Sim 

MANTILLA, H. D. 
R. 

2013 Açúcar Sim Sim Não 

MENEZES, R.S.C. 2015 Biorrefinaria Não Não Sim 

NOGUEIRA, I. O; 
NARIYOSHI, Y. N; 

2018 Dessalinização Sim Não Sim 

RUCKER, C. P. R. 2005 Cogeração Não Não Sim 

GONZALES, et al. 2018 Açúcar Sim Sim Não 

JAMIL, M. A., & 
ZUBAIR, S. M. 

2017 Dessalinização Não Não Sim 

SAHIN, et al. 2016 Cogeração Não Não Sim 

UCCHEDDU, et 
al. 

2011 Açúcar Sim Sim Não 

DOGBE, E. S., 
MANDEGARI, M. 
A., & GÖRGENS, 

J. F. 

2018 Açúcar Sim Sim Sim 

GONZALES, P. E. 
DE M. 

2019 Açúcar Sim Sim Não 

ELHAQ, S. L., & 
GIRI, F. 

1998 Açúcar Não Sim Não 

TEKIN, T., & 
BAYRAMOǦLU, 

M. 
1998 

Açúcar de 
beterraba 

Sim Sim Sim 
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Fonte: Pelo autor. 

 
 Ao avaliar os artigos citados, comprova-se que a análise exergética vem sendo 
adotada como importante ferramenta na avaliação de gargalos de processos nas mais 
diversas vertentes. Contudo, apesar do grande volume de trabalhos direcionados aos 
temas individualmente, é possível identificar uma dificuldade em encontrar trabalhos que 
abordem o balanço exergético direcionado ao processo de cristalização, e mais 
especificamente ao processo de obtenção de açúcar. O diagrama abaixo permite visualizar 
que apesar do número de artigos que relacionam os temas ‘cristalização” e “sacarose”, 
apenas um pequeno número (2) inserem a palavra-chave “análise exergética” em conjunto 
no estudo. 
 

 
Figura 4: Diagrama ilustrativo dos resultados. 

Fonte: Pelo autor 

 
 
4 CONCLUSÃO 
 

Tendo em vista o atual cenário competitivo pelos recursos disponíveis e a grande 
relevância do processo de obtenção de açúcar por cristalização da sacarose, o presente 
trabalho direcionou seu foco em evidenciar a carência de estudos direcionados a análise 
exergética de tal operação. Para isto foram avaliados inúmeros artigos em produção 
científica atual, mostrando que o número de trabalhos que inter-relacionem os três temas 
foi quase nulo, revelando esse um campo de grande espaço para estudo e também com 
grandes potenciais de melhoras se considerada a ampla realização da atividade ao redor 
do mundo. 

Como próximos passos fica evidente a necessidade de direcionamento de pesquisas 
para tal tema, como a elaboração de um balanço exergético dinâmico do processo de 
cristalização em batelada. Para tal, pode-se considerar a aplicação de ferramentas 
matemáticas e computacionais para solução dos modelos a serem obtidos. Conclui-se 
então que o objetivo de avaliar os estudos existentes nesta área do conhecimento foi 
atingido. 
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