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 RAMA
A rama de açúcar é produzida a partir da cana-de-açúcar em países tropicais e sub-tropicais da Ásia, África e América
Central e do Sul. A rama é recebida no Porto de Leixões, sendo depois transportada em camiões até aos armazéns da
refinaria onde é armazenada a granel.
 AFINAÇÃO
A rama é misturada com um xarope previamente aquecido num permutador de placas. Esta mistura, designada por
magma, é separada em centrífugas descontínuas. O açúcar resultante da centrifugação é dissolvido com águas doces num
recipiente agitado, o dissolvedor da afinação.
 CARBONATAÇÃO
O licor obtido na etapa anterior, licor da afinação, é misturado com uma solução de hidróxido de cálcio, reagindo depois
com dióxido de carbono em duas etapas. A mistura é filtrada em filtros de placas, obtendo-se o licor carbonatado. Para
recuperação de algum açúcar residual, as lamas resultantes da 1ª e da 2ª filtrações são novamente filtradas num outro
filtro de placas.
 DESCOLORAÇÃO
O licor carbonatado é descolorado em colunas que contêm resinas de permuta iónica, onde são retidos corantes da rama.
A regeneração das resinas é feita com soluções de cloreto de sódio, sendo a maior parte do cloreto de sódio recuperado
numa unidade de nanofiltração.
 EVAPORAÇÃO
O licor obtido na etapa anterior, licor final, é concentrado em evaporadores de duplo efeito, antes de ser enviado para a
etapa de cristalização.
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 CRISTALIZAÇÃO DO AÇÚCAR BRANCO
O licor concentrado nos evaporadores é cristalizado em “tachos de vácuo”, sendo produzidos Açúcar Branco Extra, Açúcar
Branco e Açúcar UE2. As massas cozidas são separadas dos xaropes em centrífugas descontínuas. O açúcar, após sair das
centrífugas, é seco em secadores rotativos. Em seguida é arrefecido e peneirado e enviado para o sector da embalagem. O
açúcar grosso e fino são produzidos por peneiração e o açúcar em pó por moagem.
 AÇÚCAR AREADO AMARELO
O açúcar amarelo é um açúcar fino e contém alguns dos corantes naturais da cana-de-açúcar. Para a sua produção é
utilizado licor carbonatado, que é cristalizado num “tacho de vácuo” e seco a vácuo em “areadores”.
 SECAGEM
O açúcar sai húmido das centrífugas, procedendo-se em seguida à sua secagem num secador rotativo – um grande cilindro
em rotação onde o açúcar é seco por contacto com ar filtrado.
 CLASSIFICAÇÃO
A classificação consiste na separação, através de peneiração, dos torrões e pó de açúcar, para se obter um produto de
tamanho uniforme.
 RECUPERAÇÃO
Os xaropes rejeitados das etapas da afinação e da cristalização de açúcar branco são cristalizados numa sequência de
cristalizações e centrifugações, onde se obtêm sucessivamente xaropes menos ricos em açúcar. O açúcar cristalizado dos
xaropes é centrifugado em centrífugas contínuas e enviado para o início do processo de refinação. O xarope final resultante
dá origem ao MELAÇO.
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