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Nascida em Natal (RN) em 1981 e aprendeu em casa a gostar de música. Em 2004 começou a esboçar seu primeiro show chamado “o côco do Brasil” , em 2005 veio o primeiro CD Demo e em 2006 o primeiro trabalho coletivo com compositores potiguares ( - Luiz Gadelha, Simona Talma, Ângela Castro e Valéria Oliveira - ) chamado  PROJETO RETROVISOR. Em 2007 lançou o CD coletivo "PRA QUE SERVE A MÚSICA?" e seu primeiro CD solo chamado COISA DE PRETO. O carioca Guinga aparece como colaborador assinando duas composições do disco e tocando violão.
 
Sempre colhendo ótimas críticas, participou de programas de TV de alcance nacional como “Viola, minha viola”,com Inezita Barroso e “Sr. Brasil”, com Rolando Boldrin (TV Cultura) e “MPBambas”, com Tárik de Souza (Canal Brasil), “Som Brasil – Homenagem a Alceu Valença” (TV Globo) , neste último, foi convidada pelo próprio Alceu Valença a pariticipar de seu filme A LUNETA DO TEMPO. Sua estréia como atriz no cinema se dá
contracenando com os atores Hermila Guedes e Irandhir Santos. O trabalho lhe rendeu indicação ao Kikito, no Festival de Cinema de Gramado como melhor atriz coadjuvante.

Em 2009 saiu em Turnê com os artistas Catia de França e Xangai percorrendo oito cidades nordestinas pelo projeto seis e meia. Em 2010, estreou show/experimento chamado O TREM - com foco nas canções autorais que percorreu o circuito nordeste e lhe rendeu os prêmios Hangar de Música de "Melhor Interprete" e "Artista do Ano" e o Troféu Cultura de "Artista do Ano".Foi desse show que saiu o repertório do segundo disco de sua carreira - DOIS TEMPOS, de 2012.

Segundo projeto em estúdio e o primeiro de composições próprias, "Dois Tempos" tem seu release escrito pelo Jornalista e crítico de música Tarik de Sousa e figurou em listas de melhores do ano. Em dezembro de 2012 esse show foi exibido no palco do Studio RJ (Rio de Janeiro) e na volta recebeu Alceu Valença no palco do projeto "Grandes encontros Musicais",em Natal.

Em 2013 cantou "No Baile do Baleiro" em Natal e Participou do Realitie Musical "The Voice Brasil" ( Tv Globo).

Em 2016 lançou seu terceiro disco de carreira "Nao deixe pra amanhã o que pode deixar pra lá" com texto de apresentacao escrito por Alceu Valença e participacões de Roberto Taufic nos violões, do histórico quinteto da paraíba nas cordas e da Multi-instrumentista Lucy Alves, no acordeon.

Em 2018 se mudou para o Rio de Janeiro, para viver no teatro a vida e a obra da estrela Elza Soares e junto de mais seis atrizes/cantoras ( Júlia Tizumba, Janamô, Késia Estácio, Laís Lacorte, Verônica Bonfim e Larissa Luz ), dando vida ao "Musical Elza" que segue premiado e em plena turnê pelo Brasil.
Paralelo ao musical, Khrystal vem preparando novo trabalho com lançamento previsto para 2020. 

