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EVAPORAÇÃO 
                                              

A evaporação é uma das mais importantes operações 
unitárias dos processos na indústria química, abrangendo: 
alimentos, polpas e papel, farmacêuticas, produtos 
químicos orgânicos e inorgânicos, polímeros e fertilizantes. 

É utilizada basicamente para concentrar uma solução, que 
consista de um soluto não volátil e um solvente volátil. 

O equipamento utilizado para o processo de evaporação 
varia consideravelmente, dependendo das características 
do soluto e do solvente. O soluto pode ser termo sensível, 
tende a polimerizar ou aglomerar sobre a área de troca 
térmica. O solvente pode ser um fluído viscoso ou uma 
emulsão que pode quebrar-se facilmente. Estas e outras 
características definem os parâmetros para escolha correta 
do evaporador que pode ser de vários tipos. 



EVAPORADOR FERVEDOR 

(bule) 

É sem dúvida o equipamento e 
processo mais antigo, que usando 
aquecimento indireto pode, por 
evaporação, concentrar um soluto 
por batelada. Ainda hoje é muito 
utilizado para concentrar produtos 
viscosos do tipo: geléias, purês, 
massas e alguns produtos 
químicos e farmacêuticos. 
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EVAPORADOR DE RECIRCULAÇÃO FORÇADA 

Evaporador de Aquecimento Convectivo, 
pode ser de recirculação natural ou “forçada”. 
O produto re-circula através da superfície de 
troca térmica e, aquecido, torna-se uma 
mistura de líquido e vapor que, separados 
posteriormente, resulta na concentração 
contínua do produto. Aplicado freqüentemente 
a produtos com tendência de “salt or scale” e 
altas viscosidades, sal comum, soda cáustica, 
e alguns produtos alimentícios, geléias e 
purês. 



EVAPORADOR DE SUPERFICIE RASPADA 

Evaporador Filme Agitado: um filme de produto é mantido 
em contato com a superfície de troca térmica mediante 
vigorosa agitação através de raspadores giratórios.  

Permite a concentração de produtos extremamente 
viscosos, cristalizantes ou incrustantes. Aplicados em 
concentração, fracionamento e desodorização nas 
indústrias químicas, alimentícias e farmacêuticas. 
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EVAPORADOR FALLING FILM 

Filme Evaporativo: um filme de produto de forma 
ascendente (resing) ou descendente (falling) é mantido 
em contato com a superfície de troca térmica, aquecendo-
o até a volatilização do solvente em forma de vapor que, 
por ocupar  um espaço maior no interior dos tubos acelera 
a velocidade do filme no sentido do fluxo, reduz o tempo 
de residência em temperatura e aumenta 
consideravelmente a eficiência da troca térmica. 

Os evaporadores de filme descendente (falling film) de 
múltiplos efeitos e estágios, são aplicados em produtos 
alimentícios, em geral, sucos de frutas cítricas, tropicais, 
dessalinização de água do mar, uréia, ácido fosfórico, 
amônia, nitratos, etc. 



EVAPORADOR BT (BAIXA TEMPERATURA) 

São evaporadores do tipo falling film, de 
múltiplos efeitos e estágios que permitem 
pasteurizar e concentrar em temperaturas 
diferentes. Indicado para sucos tropicais 
com alta termo-sensibilidade, flexibiliza os 
parâmetros de trabalho e aumenta as 
qualidades organolepticas do produto final. 



WASTE HEAT 

EVAPORADORES DE ENERGIA RESIDUAL 
(WASTE HEAT): são concentradores que utilizam 
gases quentes residuais como fonte de energia 
motriz, de múltiplos efeitos e estágios, falling film, 
normalmente indicados para concentração de 
licores altamente poluidores nas indústrias 
químicas e alimentícia 
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RECUPERADOR DE D’LIMONENO 
O D'limoneno constitui 95% do óleo essencial nos cítricos; é 
encontrado na periferia da casca, de forma livre em 
pequenas bolsas. 

Obtido na forma líquida, claro e transparente, com odor 
característico do cítrico. Pela sua volatilidade evapora e 
quando condensado, pela diferença de densidade, é 
facilmente separado da água. 

Pela sua aplicação em compostos aromáticos para 
alimentos, cosméticos, solventes industriais e redução de 
poluição ou custos de tratamento de águas residuais pelo 
fato de ser altamente bactericida o mercado tem-se 
mostrado bastante interessado no d'limoneno, levando a 
valores superiores ao próprio óleo essencial (Cold Pressed 
Oil). 



RECUPERADOR DE AROMA 
Os voláteis presentes nos processos de 
evaporação de produtos orgânicos, geralmente de 
baixa temperatura, são coletados em suas origens, 
concentrados, condensados, resfriados e, por 
decantação, separada a fase água da fase óleo. 

O mercado tem demonstrado muito interesse, 
valorizando a fase óleo e água destes voláteis pela 
grande aplicação nas industrias farmacêuticas, 
cosméticas, químicas e alimentícia. 



DADOS PARA ESPECIFICAÇÃO:  
1 -  Tipo de Produto a ser Concentrado 

 1.1 Produto alimentício:  

 1.2 Produto farmacêutico:  

 1.3 Produto químico:  

 1.4 Efluente:  

2 -  Características do Processo  

       Unidade Alimentação Concentrado 

 2.1 Vazão     Kg/h   

 2.2 Concentração  Brix   % ss   

 2.3 Acidez     PH   

 2.4 Temperatura     ºC   

 2.5 Gravidade especifica 

(água=1) 

       

 2.6 Viscosidade (20ºC)     Cp   

 2.7 Ponto de ebulição (1 ATM)     ºC   

 2.8 Calor específico     Kcal/KgºC   

 2.9 Sólidos suspensos(alimentação)     % v/v   

 2.10 Dimensão dos sólidos suspensos (mm) :      

  0 a 1  %   1 a 3  %  3 a 7  %  > 7  % 

 2.11 Tem volátil presente  ? sim  não        

  Qual ?           

  Que concentração ?    %v/v       

 Obs:  

3 -  Utilidades Disponíveis 

 3.1 Vapor  Kg/h Pressão  Kgf/cm2  

 3.2 Waste Heat  Origem  Kcal/h  

 3.3 Outro    

 3.4 Eletricidade Volts  Freq.                Hz Fase  

 3.5 Água Industrial :       

  Municipal ou poço Temp. ºC Vazão  Kg/h  

  Industrial Temp. ºC Vazão  Kg/h  

  Resfriada (sol.eutética) Temp. ºC Vazão  Kg/h  

4 -  Outras Características  

..........................................................................................................................................................  

5 -  Informante 

Nome : ...................................................................................... 

Cargo : ......................................................................................  
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