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CONSTRUÇÃO DE UMA BANCADA EXPERIMENTAL PARA MAPEAMENTO DE 

NÉVOA DE UM EQUIPAMENTO DO TIPO SPRAY DRYER DE DISCO ROTATIVO 

PROVIDO DE QUATRO ALIMENTAÇÕES 

 

 

RESUMO 

A secagem é um processo que consiste na transferência de um líquido presente em um 

sólido úmido para uma fase gasosa não saturada. O spray dryer é utilizado 

especialmente para a secagem em larga escala de produtos em pó em áreas como 

alimentícia, farmacêutica, fertilizantes e químicas. Sua versatilidade operacional permite 

desde escalas laboratoriais da ordem de mililitros por hora até dezenas de toneladas por 

hora na indústria. Além disto dada sua versatilidade e o pequeno tempo de residência 

dos produtos na câmara de secagem, tornou-se um dos principais equipamentos para a 

secagem de materiais que apresentam sensibilidade ao calor, como alimentos e 

materiais de origem biológica. Sua eficácia está baseada no princípio do aumento de 

área de contato entre o material a ser seco e o agente dessecante, ou seja, o ar quente.  

A escassez de estudos técnicos do dimensionamento e distribuição da névoa no 

equipamento são alguns dos fatores que limitam o emprego otimizado desta técnica. Um 

dos problemas que acabam muitas vezes inviabilizando o uso do spray dryer é a 

tendência em produzir depósitos nas paredes da câmara, uma vez que os discos 

atomizadores rotativos tendem a direcionar a névoa em direção à elas, além da má 

distribuição, contribuindo para uma secagem ineficiente. O presente trabalho teve como 

objetivo minimizar tais problemas por meio de uma adaptação mecânica e estrutural do 

equipamento do tipo spray dryer de disco rotativo do laboratório de operações unitárias 

da Universidade Santa Cecilia, utilizando-se de um motor atomizador adaptado com 

quatro alimentações e uma bomba peristáltica para o transporte do fluido. 
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Introdução   

 

Com o crescimento populacional grandes problemas surgem, como por exemplo 

a disponibilidade de alimentos, logo a sua produção e conservação acaba por se tornar 

um grande impasse, que necessita ser resolvido o mais rápido possível   

A secagem é um processo que consiste na transferência de um líquido presente 

em um sólido úmido para uma fase gasosa não saturada. Esta operação unitária é 

aplicada, por exemplo, em indústrias de alimentos, agrícolas, químicas, farmacêuticas, 

para a produção de produtos em pó como o leite em pó, fertilizantes, sabão em pó, 

medicamentos, entre outros (FOUST et al., 1982). 

As técnicas industriais de secagem proporcionam um maior período de 

conservação do produto devido a retirada da água presente no mesmo, dificultando 

assim, o desenvolvimento microbiano e também a perda por deterioração química 

(HONORATO 2006). 

O spray dryer é muito utilizado para esse processo, pois conta com grande 

flexibilidade na operação, e por produzir pó a partir de qualquer produto passível de 

bombeamento (pastas, soluções, suspensões, emulsões). É um processo relativamente 

rápido (FOUST et al., 1982). Segundo PERRY & GREEN (2008); Masters (2002), o 

tempo de residência dos produtos na câmara de secagem é de aproximadamente 25 

segundos tornando-o assim o principal equipamento para a secagem de materiais 

termosensiveis, como materiais de origem biológica.     

Seu principio consiste na maximização da área de troca de calor e massa, através 

da atomização entre o material a ser seco e o agente dessecante, ou seja, o ar quente. 

No interior do equipamento misturam-se um gás aquecido e a névoa de um líquido ou 

pasta para que seja obtida a secagem por contato direto. O sistema é composto de um 

processo de pulverização do líquido onde o disco rotativo acoplado ao eixo do motor 

atomiza o fluido formando gotículas definidas pelos parâmetros fixados (rotação, vazão, 

diâmetro de disco e tipo de orifício). Além do disco, o aquecimento ou fonte de ar quente, 

e uma câmara de mistura e secagem da névoa também são fatores de importante 

relevância para o processo. O grande diferencial é a possibilidade de obter o produto 

diretamente na forma de pó, eliminando as etapas posteriores de moagem que são 

típicas de outros equipamentos de secagem (ROSA et al., 2003).   

A escassez de estudos técnicos do dimensionamento e distribuição da névoa no 

equipamento são alguns dos fatores que limitam o emprego otimizado deste 



equipamento. Um dos problemas do mal dimensionamento do spray dryer é a tendência 

em produzir depósitos nas paredes da câmara, uma vez que os discos atomizadores 

tendem a direcionar a névoa à elas, aliado a má distribuição das particulas atomizadas, 

contribuindo para uma secagem ineficiente. Tendo em vista os problemas citados o 

estudo voltou-se para a minimização dos mesmos. 

 

Objetivo  

Construção de uma estrutura teste para adaptação de um equipamento do tipo 

spray dryer com a finalidade de ter uma distribuição mais uniforme do leque de 

atomização.   

 

Metodologia    

Utilizou-se de um suporte metálico para suspender o sistema atomizador a 85 cm 

do chão. Esse sistema foi adaptado para mapeamento qualitativo da névoa, é contido de 

um motor de tupia da marca BOSH, modelo GKF 600 Professional, cujo eixo rotativo foi 

acoplado a 4 alimentações ligadas a uma bomba peristáltica. O disco rotativo utilizado 

foi de 50 mm de diâmetro, este, atomizou a solução de água e corante vermelho em 12 

cartolinas dispostas abaixo do mesmo como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1: Unidade Experimental composta por 



DESENVOLVIMENTO  

Foi construída uma estrutura (Figura 1) para mapeamento da névoa de um 

equipamento do tipo spray dryer de disco rotativo em escala piloto localizado no 

laboratório de Operações Unitárias da Universidade Santa Cecília, Santos –SP. A partir 

dos estudos anteriores, que contavam com uma única alimentação, possivelmente 

causando um canal preferencial da névoa atomizada. Visando uma suposta solução para 

este problema, foi construído um novo eixo com quatro alimentações.  

A unidade experimental consistiu de uma estrutura metálica na qual foi acoplado 

o conjunto motor-atomizador sobre o material utilizado para o mapeamento da névoa 

(Figura 2). 

 

 

 

Figura 2 – Estrutura metálica composta de: a) motor de tupia modelo Bosh GKF 600 

professional; b) tampo de acrílico representativo de um equipamento do tipo spray dryer; c) tubos de 

alimentação acoplados ao eixo; d) cartolinas dispostas para coleta da névoa com demonstração dos 

pontos cardeiais 

 

Acoplado ao motor, o eixo (Figura 3) elaborado é constituído de 4 encaixes de 

tubulações para alimentação (Figura 4), onde o fluido é transportado até ele por meio de 

tubos impulsionados por uma bomba peristáltica (Figura 5). 



 

Figura 3 – Eixo rotativo munido de disco 

rotativo de 50 mm de diâmetro 

 

 

Figura 4 – Eixo composto por 4 

dispositivos de alimentação laterais

 

 

Figura 5 – Bomba peristáltica com 4 saídas de tubulação 

 

Os testes experimentais tiveram como princípio verificar qualitativamente o 

percurso tomado pela névoa. Para tanto, foi utilizado uma bomba peristáltica para o 

transporte do fluido (Figura 5) a uma vazão de 2,42 g/s nas quatro alimentações 

conectadas ao eixo do motor atomizador.  

Foram dispotas 12 cartolinas, totalizando 2 m x 2 m (Figura 2.d),  sob o eixo 

alimentado com solução de água e corante vermelho. Os ensaios foram submetidos a 

rotações de 17000 rpm e 31000 rpm previamente aferidas a partir de um tacômetro 



(Figura 6). Os ensaios duraram 1 minuto onde foram obtidos os mapas qualitativos das 

atomizações para uma e quatro alimentações para comparação dos resultados para a 

melhoria da distribuição da névoa. 

 

 

Figura 6 – Tacômetro utilizado para aferir as rotações fixadas 

 

A nível de comparação, também foram realizados ensaios ilustrativos com uma 

alimentação para rotações de 17000 rpm e 31000 rpm com alimentações apenas nas 

direções leste e posteriormente oeste, como representado anteriormente na Figura 2. 

 

Resultado 

    

Nas Figuras 7 e 8 são representados os resultados obtidos para o experimento 

com quatro alimentações ativas com rotação de 17000 rpm (Figura 7) e rotação de 31000 

rpm (Figura 8). 



 

Figura 7 – Mapeamento qualitativo para 

rotação de 17000 rpm e 4 alimentações 

ativas 

 

 

Figura 8 – Mapeamento qualitativo para 

rotação de 31000 rpm e 4 alimentações 

ativas

 Como demonstram as Figuras 7 e 8, a forma tomada pelo depósito das partículas 

atomizadas permite observar que com a rotação de 31000 rpm (Figura 8) foi obtido o 

melhor resultado por demonstrar uma melhor distribuição da névoa atomizada em 

relação a de 17000 rpm (Figura 7), que teve uma distribuição precária predominando as 

regiões centrais, norte, nordeste e noroeste.  

Os ensaios a nível comparativo de uma alimentação ativa na direção oeste para 

rotações de 17000 rpm (Figura 9) e 31000 rpm (Figura 10). 

 

 

Figura 9 – Demonstração qualitativa para 1 alimentação ativa na direção oeste e rotação de 

17000 rpm 



 

 

 Figura 10 - Demonstração qualitativa para 1 alimentação ativa na direção oeste e rotação de 

31000 rpm 

Após realizados os ensaios comparativos com 1 alimentação ativa, foi possível 

constatar que a névoa tem a tendência de depositar-se na mesma direção em que o eixo 

atomizador é alimentado quando este foi submetido a rotação baixa (17000 rpm), e com 

direção oposta para rotação alta (31000 rpm). 

 

Conclusão 

 

Os resultados mostram que ao se utilizar as quatro alimentações ativas, obteve-

se uma distribuição mais uniforme porém em baixas rotação, ocorreu um aglomerado de 

partículas que podem acarretar em choque entre as mesmas causando uma secagem 

ineficiente devido a não uniformidade da granulometria. Uma das teorias para justificar o 

comportamento das névoas formadas no estudo apresentado seria a atuação da força 

centrífuga que está diretamente ligada as rotações.  

Em baixa rotação, notou-se que a força centrífuga não é suficiente para levar o 

acúmulo do fluido no interior do disco à toda a área do disco. Já em alta rotação, a força 

centrífuga consegue distribuir melhor o fluido no interior do disco, sendo capaz de chegar 

ao lado oposto do alimentado. Por isso, foi observado a formação de um “x” para rotação 

de 31000 rpm e um aglomerado na direção do alimentado para 17000 rpm. 

Outra teoria possível, seria a formação de um vórtex no interior do disco devido a 

diferença de pressão formada pela falta de uniformidade na alimentação no mesmo, 



deixando o fluido ser jogado para o lado oposto do alimentado, sendo este o de menor 

pressão.  

Desta forma, conclui-se que com 4 alimentações ativas tem uma melhor 

distribuição do que com 1 alimentação ativa, comprovando a importância deste estudo 

para o dimensionamento das câmaras de secagem oferecendo melhor distribuição e 

secagem mais eficiente com uma granulometria mais uniforme. 
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