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Estrutura Corporativa

• Divisão Industrial

• Divisão Agrícola

• Divisão Sistemas



• Líder mundial em pulverização industrial, com
80 anos no mercado

• Mais de 30 anos de atuação no Brasil

• Mais de 30 milhões de bicos vendidos
anualmente no mundo, para aplicações em
mais de 200 segmentos diferentes

• Investimento contínuo em inovação,
possibilitando oferecer aos nossos clientes as
melhores práticas mundais.

Spraying Systems



1 6  FÁ BRI CA S

Spraying Systems



Spraying Systems do Brasil



LA BORATÓ R I O DE  T EST ES



TA NQUE DE  T EST ES



Mesa de Distribuição

Liquid Distribution for a Typical Flat Spray Nozzle
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Tubos alinhados para a coleta da 
vazão dos bicos

Controle e aquisição de dados em 
tempo real para  análise



MEDI DOR DE  GOTAS  ( P HASE  DOP P LER)



25 µm250 µm 100 µm 50 µm400 µm500 µm 300 µm 200 µm150 µm

Tamanho de Gotas e Economia

Para um mesmo volume, quando
dividimos o diâmetro da gota pela
metade, a superfície de contato
aumenta 8x.



Tamanho de gota

Menor tamanho de gota Maior tamanho de gota



Controle Técnico dos Processos 

Por que pensar em bicos e Sistemas de Controle de 
Pulverização? Se está saindo água...

• Determinar com precisão as vazões e pressões de trabalho em
uma aplicação

• Gerar um jato controlado, uniforme e econômico

• Quebrar o jato líquido em gotas com o mínimo de energia

• Produzir uma distribuição padronizada (CV) de gotas sobre uma
superfície melhorando a Qualidade dos Produtos e melhorando
os Resultados Financeiros da sua Empresa

• Prover Impacto a gota com um Mínimo de Energia e Tempo



O que é C.V.?



COEFICIENTE DE VARIAÇÃO – CV%

CV% depende:

– Do padrão de distribuição do bico

– Altura de pulverização

– Ângulo do jato

– Espaçamento entre bicos



CV% - EXEMPLO

• Bico VeeJet 6510 c/ H=200 mm e Espaçamento de 300 mm entre bicos

• Overlap: 3%

• CV: 50%



CV% - EXEMPLO

• Bico VeeJet 6510 c/ H=200 mm e Espaçamento de 175 mm entre bicos

• Overlap: 41%

• CV: 3% Excelência de Cobertura em uma Área



Conceitos de Layout e Cobertura

Necessidade de “Overlap” para ter cobertura uniforme



• Fibras 11 – 16%

• Agua 63 – 73%

• Açúcar 14 – 20%

• Outros 1 – 2%

O açúcar não é o único componente presente

na cana, sendo possível encontrar até 73% de

sua composição como água.

Nosso objetivo é eliminar o gargalo criado

pela água (principal componente) usando

soluções criativas e sustentáveis.

Agregar água durante o processo, sem uma

análise criteriosa, feita por especialistas, pode

dificultar e carregar ainda mais etapas do

processo evaporativo



Evaporadores 
Falling Film

• O distribuidor de líquidos é o componente mais crítico em qualquer

evaporador tipo Falling Film

• A SSBR especifica o DistriboJet® para aplicar o líquido à placa de

distribuição, ao invés de tubos perfurados, bandejas muito

complexas ou componentes rotativos.

• A distribuição otimizada ajuda a prolongar o tempo de atividade,

reduzir os custos CIP, promove um aumento do rendimento e

diminuição do uso de vapor da caldeira.

• O tamanho e a quantidade dos bicos DistriboJet® dependem do

fluxo de líquido e da placa de distribuição no evaporador.

• A passagem livre, comparada com um distribuidor comum, reduz o

risco de entupimento do bico e garante uma distribuição uniforme

nos tubos.

• Qualquer desalinhamento na placa de distribuição reduzirá a

eficiência de evaporação.



Exemplos de como NÃO utilizar um
distribuidor de líquido para Evaporadores
Falling Film



A solução da Spraying Systems Co. usa bicos de

DistriboJet
®

para aspergir e distribuir

uniformemente o líquido para as placas do

evaporador. Além disso, o líquido é atomizado à

medida que passa através do bico. Gotas menores

são produzidas, melhorando a eficiência de

evaporação e reduzindo o uso de vapor.

Em uma aplicação com bicos DistriboJet
®

operando a 3.7 l/min constatou-se um aumento

do rendimento de 33%.

A eficiência da evaporação foi melhorada, a

carga dos compressores foram reduzidas e o uso

de vapor diminuiu em 50%

Evaporadores Falling Film
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Condensadores Multijato com bicos tipo jato sólido

VeeJet® para a condensação de vapor e remoção de

gases não condensáveis

• Único equipamento para condensação e vácuo

• Maior eficiência.

Condensadores Barométrico com bicos FullJet® para

condensação de vapor, além de bicos de jato sólido

VeeJet® para remoção de gases não condensáveis

São empregados para grandes volumes e onde ocorrem

grandes flutuações na temperatura da água ou na carga de

vapor

• Menor consumo de água,

• Maior eficiência para eliminar gases não

condensáveis

• Único equipamento para condensação e vácuo

• Reduz a diferença de temperatura entre a saída de

água e a entrada de vapor para condensar.

Condensadores
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Condensadores Multijato
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Projeto MultiJato
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Precisa de bomba de vácuo para remover os não

condensáveis;

Reduz a diferença de temperature entre a água de saída e

o vapor de condensado de entrada

Menor consumo de água;

A SSBR especifica o DistriboJet® para a aplicação à

placa de distribuição, ao invés de tubos perfurados,

bandejas muito complexas ou componentes rotativos.

Elimina o problema com o desalinhamento das bandejas e

aumenta a eficiência

Condensadores Barométrico  
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A eficiência do Sistema depende principalmente da
estabilidade do vapor que sai pelo bico VeeJet, temperatura de
saída do vapor assim como a temperature da água aquecida. É
calculado usando a temperatura de aproximação (Tapp )

A Temp. de aproximação é caculada como: Tapp = Tv – Tww

onde:

• Tv é a temperatura de vapor de saída do evaporador, em
°C

• Tww é a temperatura da água que sai do Sistema, em °C

A eficiência deve resultar entre:

• 10 – 12 Condensadores MultiJato

• 3 - 4 Condensadores Barométricos

Importante

Quanto menor a temperatura da água de entrada, menor o seu
consumo

Quanto menor a temperatura de aproximação, menor o
consumo de água

A eficiência dos 
condensadores barométricos 



A água proveniente dos condensadores deve ser resfriada até a

mais baixa temperatura prática antes de ser reutilizada. O

processo de resfriamento é realizado em torres de resfriamento

ou Spray Ponds e, depois essa água retorna para os

condensadores.

A troca de calor, por condução, entre a água quente pulverizada

em forma de finas partículas e o ar circundante, garante o

resfriamento

A Spraying Systems recomenda o uso bicos WhirlJet® CX

• Alta eficiência de resfriamento – partículas produzidas pelo

bico possuem tamanho ideal para o processo evaporativo

• Sem ventilação / baixo consumo de energia. Sustentável

quando compara a torres de resfriamento. o próprio ar é

responsável pelo troca térmica, evitando o uso de

ventiladores

• Não há necessidade de tratamento químico e biológico,

conforme exigido pela Torre de Resfriamento;

• Redução do investimento em start-ups, custos e

manutenção.

Controle da Temperatura da Evaporação/ 

Cozimento com Resfriamento Evaporativo “Spray Ponds”
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1.

Spray Pond bem 
dimensionado / Processo 
rodando perfeitamente

2.

Temperatura de Evaporação/Cozimento 
adequados

3.

Temperatura adequada redução de 
água/bombeamento

Passos para o Sucesso



Apesar de ser o sistema 

evaporativo mais eficaz 

para esse tipo de processo, 

não é muito utilizado em 

função de projetos ruins e 

sem análise criteriosa de 

todos os fatores que 

afetam o perfeito 

equilíbrio entre a troca 

térmica das partículas e o 

ar circundante  

Spray Pond – Problemas Encontrados  
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A eficiência do Sistema depende
principalmente da umidade relativa do ar e
deve estar entre 50% e 70%, sendo 60% uma
média satisfatória, A eficiência pode ser
calculada a partir

• Eficiência do Spray Pond

• (ξ) = (Tea – Tsa) / (Tea – TBU)
onde:

ξ – Temperatura de entrada da água

Tea – Temperatura de entrada da água (°C )

Tsa – Temperatura de saída da água (°C )

TBU – Temperatura de Bulbo Úmido (°C)

É possível uma temperatura de aproximação
entre 8 ° C e 10 ° C. A temperatura de
aproximação é definida como Tapp = Tc -
Twb

Spray Pond
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Exemplos de 
bons projetos de 

Spray Pond, 
dimensionados 

por especialistas 
da área



Design Spray Pond com

dois estágios de

evaporação apresenta

maior eficiência que

torres de resfriamento

Spray Pond – 2 Estágios  
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Design Spray Pond com

dois estágios de

evaporação apresenta

maior eficiência que

torres de resfriamento

Spray Pond – 2 Estágios  
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A combinação de um
Condensador Barométrico
otimizado e Spray Pond de
dois estágios permitiu que
um grande cliente atingisse
suas metas de produção e
conservação de energia. O
sistema completo levou a um
aumento de 35% no
rendimento, reduziu a
recirculação de água e o uso
de energia diminuiu em 50%.

Spray Pond
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Soluções para equipamentos e processos  Evaporativos

Tamanho de gota ideal = 750 mícrons

- O Bico 2CX50 da Spraying Systems produz este tamanho de gota com 

apenas 0,3 bar de pressão

- Para resfriar 1.650 m3/h, consumira 110 CV

- Bicos ineficientes necessitam de pelo menos 1 bar para produzir o 

mesmo tamanho de gota

- Para a mesma vazão, o consumo será de 350 CV. Ou seja:

3x a mais de energia



1

2

3

Medição das Temperaturas de Aproximação
dos Condensadores Barométricos (Multijatos 

e Colunas Barométricas).

Medição da Eficiência dos Sistemas de Resfriamento
de Água (Torres e Spray Ponds) 

Diagnostico da Situação Atual dos Equipamentos
em função da capacidade de produção.

Serviços oferecidos pela Spraying Systems® Brasil

4 Prescrição e elaboração de relatório para Otimizar o Sistema de Sistema de Produção,
Vácuo e Arrefecimento das Águas  do Processo de Fabricação de Açúcar. 

O Foco será na redução de energia e maximização da produção de açúcar utilizando
o máximo  dos equipamentos atuais e proposição das reformas ou aquisição

para atender o plano de moagem e produção da Unidade Industrial.



1

2

3

Diagnóstico

Prescrição da melhor solução

Plano de ação

Metodologia Spraying Systems®

4 Entregar a solução 

5 Provar e celebrar



Spraying Systems do Brasil
Coordenador Regional de Aplicações
(16) 99175-4091
E-mail: m.carvalho@spray.com.br

Web: www.spray.com.br

Linkedin: Marcelo F. Carvalho

mailto:m.carvalho@spray.com.br
http://www.spray.com.br/

