
Resumo 

Esta tese surge na sequência de trabalhos desenvolvidos no Departamento de Engenharia Química 

da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sobre a simulação e modelização de uma 

unidade de cristalização de sacarose, instalada na empresa RAR - Refinarias de Açúcar Reunidas 

S.A. Nesses trabalhos, o desenvolvimento dos modelos de cristalização levantou algumas questões 

relacionadas com a importância e a dificuldade em simular adequadamente as cinéticas de nucleação 

e aglomeração. O objectivo desta tese consiste, no essencial, em aprofundar o conhecimento 

disponível sobre os mecanismos e cinéticas de nucleação e aglomeração.  

Para atingir o objectivo proposto, esta tese foi dividida em três partes distintas. A primeira consistiu 

em desenvolver uma ferramenta que permitisse quantificar melhor as propriedades das populações 

cristalinas. Optou-se por desenvolver e aplicar a técnica de análise de imagem ao caso específico em 

estudo. O método desenvolvido permite quantificar não só a distribuição de tamanhos de cristais mas 

também as suas propriedades morfológicas tais como alongamento, grau de aglomeração e 

composição em diferentes tipos de cristais simples.  

A segunda parte do trabalho consistiu em desenvolver uma instalação laboratorial de cristalização de 

sacarose e realizar um conjunto de experiências, variando as condições operatórias, com o objectivo 

de caracterizar, qualitativa e quantitativamente, as cinéticas de nucleação, crescimento e 

aglomeração. Foram projectados e construídos um cristalizador por partidas, a hélice de agitação e o 

sistema de aquisição de dados e controlo automático da instalação. Foram realizados ensaios 

experimentais em sistemas puros de sacarose e água - variando a sobressaturação, temperatura, 

velocidade de agitação e sementeira usada - e em sistemas nos quais foi introduzida uma quantidade 

conhecida de uma dada espécie química presente nas soluções industriais.  

Finalmente, foi desenvolvido um modelo do cristalizador laboratorial que permite simular a evolução 

da quantidade de sacarose em solução, a distribuição de tamanhos de cristais e a distribuição de 

graus de aglomeração. O modelo mostrou-se razoavelmente adequado ao caso em estudo, tendo a 

dificuldade em obter mais informação sobre a evolução das propriedade das populações cristalinas 

durante os ensaios e a questão da reprodutibilidade dos resultados obtidos, constituído os principais 

obstáculos a um maior sucesso deste trabalho. Mais uma vez foram evidenciadas as enormes 

dificuldades encontradas no estudo de fenómenos de cristalização, sobretudo em sistemas onde 

ocorrem os três fenómenos simultaneamente - nucleação, crescimento e aglomeração.  

As principais contribuições deste trabalho, para o estudo dos modelos e cinéticas de cristalização, 

foram o desenvolvimento de ferramentas de análise de imagem que permitem quantificar a morfologia 

dos cristais de sacarose, a introdução do conceito de quantificação do grau de aglomeração e a 

proposta de um modelo que permite simular, pela primeira vez, a distribuição do referido grau de 

aglomeração, em função do tamanho dos cristais.  



Abstract 

The subject of the present thesis derives from the work carried out in the Chemical Engineering 

Department of the "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto", concerning the modelling 

and simulation of an industrial crystallisation unit for cane sugar production. The development of such 

models raise issues related to the importance and the difficulty in the development of a proper 

simulation model for the nucleation and agglomeration kinetics. The main goal of the present thesis is 

to improve the available knowledge about the mechanisms and kinetics of nucleation and 

agglomeration.  

This thesis is divided into three main parts. The first part describes the development of a tool that 

allows a better quantification of the properties of crystal populations. An image analysis technique was 

developed and applied to the specific problem in question. The method allowed the quantification of 

not only the crystal size distribution but also its morphological properties, such as breath, degree of 

agglomeration and composition in terms of different simple crystal types.  

The second part describes the design and setting-up of a laboratory facility for sugar crystallisation 

and the performing of a set of experiments in different operating conditions in order to qualify and 

quantify the growth, nucleation and agglomeration kinetics. The crystalliser, the stirrer and the data 

acquisition/control system were designed and built. The experiments were conducted in pure 

sucrose/water systems - changing the supersaturation, temperature, agitation speed and seeds - and 

in systems where known amounts of chemical impurities, usually present in industrial solutions, were 

added.  

Finally, the development of a model for the laboratory crystalliser is addressed. It allows the simulation 

of the profile of sucrose concentration in solution, of the crystal size distribution and of the 

agglomeration degree distribution. The model proved to be adequate to the case study particularly in 

describing properties closely related to agglomeration phenomena. The main difficulties in model 

development had to do with the absence of experimental data concerning crystal size distribution and 

agglomeration degree distribution time trajectories. Once again, the difficulties of research about 

crystallisation phenomena were revealed, specially in systems where the three crystallisation 

phenomena occur simultaneously - nucleation, growth and agglomeration.  

The main contribution of the present work was the development of image analysis tools that allow the 

quantification of sucrose crystals morphology, the introduction of the degree of agglomeration concept 

and the proposal of a model that allows, for the first time, the description of the degree agglomeration 

distribution as a function of crystal size.  


