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Tecnologia do Açúcar

EXTRAÇÃO DO CALDO POR 

MOENDA E POR DIFUSOR

DO QUE SE TRATA?

Separar a fração líquida do colmo, 

contendo açúcares (caldo) da fração 

fibra da cana, com o máximo de 

eficiência possível.

Adaptado de Marques, 2007 e de Delgado & César, 1990
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EXTRAÇÃO PELAS 

MOENDAS

Moendas

EQUIPAMENTOS

Classicamente, uma moenda é 
uma unidade esmagadora 

constituída de três cilindros ou 
rolos, dispostos de tal modo que a 
união de seus centros forma um 

triângulo isósceles.
Adaptado de Marques, 2007

1. Equipamentos de baixa velocidade e alta 

pressão. Apresentam desgaste acentuado ao 

longo da safra.

2. Extraem o caldo por compressão (96-97%).
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TERNO DE MOENDA

Desenho de conjunto
(moenda 4 rolos)

Vista real em perspectiva

Rolo superior

Rolo de pressão

Cabeçote hidráulico

Castelos

COMPONENTES DAS MOENDAS

Adaptado de Marques, 2007 e de Delgado & César, 1990
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Componentes do castelo

COMPONENTES DAS MOENDAS

Mancal inferior

Adaptado de Marques, 2007 e de Delgado & César, 1990

Mancal superior

Engrenagens

Acoplamento elástico

Acoplamento tipo Palito

CASTELO/CILINDROS
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COMPONENTES DA MOENDAS

Ranhuras ou Frisos

Finalidade de aumentar a superfície útil de contato 
com o bagaço.

Melhorar a drenagem do caldo pelo cilindro.

Melhorar a apreensão da cana pelos 
cilindros superior e rola-cana.

COMPONENTES DA MOENDAS

Bagaceira

Características:

1. Estrutura metálica localizada abaixo do cilindro superior e entre os 
cilindros inferiores.

2. Mantida presa a um pedestal ou balança de ferro ou aço, cuja 
posição pode ser regulada.

Funções:

1. Conduzir a cana para a saída da moenda.

2. Promover a limpeza do rola-cana.

Lâmina de dimensões apropriadas: o bico (ponta ou ápice) é 

denteado e engrenado com as ranhuras dos cilindros; parte traseira 

(calcanhar ou rabo) pode não ser denteado. 
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COMPONENTES DA MOENDAS

Bagaceira

Forma do dente da bagaceira

Disposição da bagaceira num terno de moendas

COMPONENTES DA MOENDAS

Bagaceira
Perfeito assentamento da bagaceira:

1.Diminuição do desgaste do cilindro superior;

2.Facilita o escoamento de caldo;

3.Diminui o consumo de energia;

4.Diminui o antagonismo entre capacidade e 

extração;

5.Diminui as possibilidades de quebra da moenda.
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COMPONENTES DA MOENDAS

Bagaceira Alta

1.Concorre para um desgaste anormal da peça;

2.Maior absorção de potência;

3.Ocasiona maior estrangulamento de bagaço;

4.Dificulta a alimentação da moenda;

5.Diminui a capacidade da moagem. 

COMPONENTES DA MOENDAS

Bagaceira Baixa

1.Concorre para uma deficiente compressão 

do bagaço;

2.Embolamento de material;

3.Menor consumo de energia;
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COMPONENTES DA MOENDAS

Rolo de Pressão ou Press-Roller

Posição do press-roller

Ganho de capacidade ~15%

Consumo de potencia: 5 a 10% da pot. da moenda

Regulagem: 5 a 6 × abertura saída

Velocidade: 10-20% mais do cilindro superior

1. Melhora a alimentação

2. Aumenta a capacidade

3. Apresenta mesmos passos que o 

cilindro superior

CALHA DONNELLY
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CALHA DONNELLY

Esteira de arraste intermediária

CALCULO DAS ABERTURAS
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CALCULO DAS ABERTURAS

d) Abertura de entrada em repouso (e), entre rolos 
superior e entrada com o superior em sua posição 
mais baixa.

e) Abertura do rolo de pressão em trabalho (P), 
entre rolos superior e de pressão com o superior em 
sua posição mais alta.

f) Abertura do rolo de pressão em repouso (p), 
entre rolos superior e de pressão com o superior em 
sua posição mais baixa.

Na realidade, calculamos somente a abertura de saída em trabalho de cada terno. As outras

aberturas são conseqüências destas aberturas.

a) Abertura de saída em trabalho (S), entre rolos superior e saída com o superior em sua

posição mais alta.

b) Abertura de saída em repouso (s), entre rolos superior e saída com o superior em sua

posição mais baixa.

c) Abertura de entrada em trabalho (E), entre rolos superior e entrada com o superior em

sua posição mais alta.

Abertura de saída em trabalho

Onde:
S = abertura de saída em trabalho (mm)

c = ton. cana por hora

f = fibra % cana

d = densidade do bagaço (ton. / m3)

r = fator de reabsorção

D = diâmetro médio dos rolos (m)

L = largura dos rolos (m)

N = rotação dos rolos (rpm)

F = fibra % bagaço

S =    c        x       f       x       1000

d x r x 60 x p x D x L x N x F

Dm = Di + G
onde: 

Dm = diâmetro médio; Di = diâmetro interno; G = altura dos frisos
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Calculo da abertura entrada em trab. (E)
As aberturas de entrada em trabalho são uma relação da abertura de saída em trabalho.

Hoje em dia, com o uso de chutes "Donnely" e a aplicação de solda nas superfícies dos

rolos, podemos usar as seguintes relações.

Primeiro terno = 2,0 : 1; Outros ternos = 1,8 : 1

ou seja:

primeiro terno E = 2,0.S; outros ternos E = 1,8.S

Abertura de saída em repouso

s = S - 0,8.L
Onde:

s = abertura de saída em repouso

S = abertura de saída em trabalho

L = 30% da oscilação máxima do rolo Superior

EMBEBIÇÃO
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EMBEBIÇÃO

Objetivo: aumentar a extração de sacarose. 

A adição de água ou caldo diluído ao bagaço entre uma 

moenda e outra.

A água atua como diluente do caldo preso às células do parênquima da 

cana, existindo uma espécie de troca com o mesmo. 

Pela compressão, é possível tirar assim, um pouco mais de açúcares ou de 

sólidos solúveis retidos nas células do bagaço.

EMBEBIÇÃO COMPOSTA

Rein, 2007
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Rein, 2007

EMBEBIÇÃO
Relação Embebição%Fibra vs. Água

Forma de expressar: 
– embebição % cana - quantidade 
– embebição % fibra 

Exemplo: 
32,5% emb. % cana 
fibra da cana = 13,0%

Emb. % fibra = Emb % cana x 100 = 32,5 x 100 = 250% 
fibra % cana              13

EMBEBIÇÃO
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EFICIÊNCIA DE EXTRAÇÃO POR MOENDAS

Normalmente utiliza-se a relação entre sacarose extraída (no caldo misto) e 

sacarose da cana:

cana = caldo + bagaço

açúcar na cana = açúcar no caldo + açúcar no bagaço

cana + água = caldo misto + bagaço

caldo = água + sólidos solúveis (Brix)

bagaço = água + fibra + sólidos solúveis (Brix)

EXTRAÇÃO POR 

DIFUSÃO
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TEORIA DO PROCESSO DE DIFUSÃO

Membrana Semi-permeável

SolventeSoluto

Processo de equilíbrio

ÁguaCélulas do Parênquima

Processo muito lento!!!

Extração de 3%

Adaptado de Marques (2007)

Sacarose adsorvida ao material 

fibroso seja diluída e removida por 

lixiviação ou lavagem num processo 

em contra-corrente, que favorece a 

passagem do soluto (sacarose) de 

uma região de maior para outra de 

menor concentração.
Adaptado de Ribeiro et al. (1999)

EQUIPAMENTOS

Difusores

1. Equipamentos desenvolvidos para usinas que

processam beterraba açucareira, podendo

também extrair caldo de cana.

2. Extraem caldo pelo princípio de difusão e

lixiviação. (97-98%).

3. Desgastam-se menos e têm custo de

manutenção inferior às moendas.
Adaptado de Marques, 2007
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Difusor DDS

DIFUSORES OBLÍQUOS (DDS)

Layout

Difusor tipo DCZ-400

Difusor tipo De Smet

DIFUSORES HORIZONTAIS (BMA 
E DE SMET)

1. Usado por mais de 40 anos;

2. Contínuas inovações: o torna mais 

econômico, eficiente, viável e confiável.

No Brasil é usado o horizontal.
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De Smet

UNI-SYSTEMS, 2008

DIFUSORES HORIZONTAIS
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75-90°C

DIFUSORES HORIZONTAIS

Recirculação de caldo diluído ao mais concentrado

Cana preparada (índice de preparo alto)

Caldo concentrado

Bagaço com
umidade >50%
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Extração de Sacarose: No processamento da 

cana-de-açúcar, a elevada temperatura de 

operação, não promove a quebra química das 

membranas das células que contêm a solução 

rica em sacarose (são completamente 

insensíveis à temperatura) de maneira que no 

difusor a sacarose é extraída exclusivamente 

por um processo de lavagem repetitiva, onde a 

mesma passa por diluição, para a solução de 

menor concentração.

Capturador

B
ri
x 

(%
)

CURVA TÍPICA DE CONCENTRAÇÃO NO DIFUSOR
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A embebição é, a seguir, enviada a uma canaleta transversal que cobre 

toda a largura do difusor e é uniformemente distribuída sobre o colchão de 

bagaço. A água percola através das fibras, passa pela chapas perfuradas e 

é recolhida no captador de caldo. Para facilitar a passagem da sacarose da 

solução rica para a pobre, a circulação dos caldos é feita em contra-

corrente com o bagaço, permitindo, assim, a manutenção de um diferencial 

de concentração entre as soluções praticamente constante ao longo do 

difusor. Desta forma, a concentração do caldo aumenta gradualmente até 

atingir seu máximo no captador situado junto à entrada da cana no difusor, 

de onde é bombeado para paneiramento, e daí para o processo. 

Analogamente, o bagaço que segue em direção à parte final do difusor tem 

sua concentração de sacarose diminuída gradualmente, como pode ser 

verificado pela curva de concentração.

DIFUSORES HORIZONTAIS
EMBEBIÇÃO

EMBEBIÇÃO

FLUXO DE FIBRA

ROLO DESAGUADOR
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Os difusores horizontais têm sido projetados para trabalhar apenas com cana 

desfibrada. São difusores longos (50-60 m) e realizam toda a extração possível 

da sacarose, restando praticamente bagaço.

Difusor x Moenda

Eficiência: Moendas (93-96%); Difusores (97-98%)

Extração de Sacarose: Bagaço na moenda (pol% = 1,6-2,3%); Difusores (pol% 

= 0,7-1,0%)

Economia de Energia: 42% do consumo de um tandem de 5 ternos; 35% do 

consumo de um tandem de 6 ternos

Outras vantagens do difusor são:

1. baixo custo de manutenção; 2. obtenção de um bagaço 

com pol de 1 a 2%; 3. baixo consumo de energia; 4.

obtenção de caldos mais puros; 5. obtenção de alta 

extração de sacarose; 6. menor desgaste.
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