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A JW
Fundada em 1995, a JW Indústria e Comércio de Equipamentos em Aço Inoxidável Ltda. iniciou suas atividades atuando no setor
sucroenergético, projetando e fabricando equipamentos para unidades de destilação, procurando atender às necessidades de cada cliente.
Com profissionais experientes, a JW encontra-se pronta para fornecer equipamentos a outros segmentos do mercado, dentro do mais
elevado nível de qualidade.

ISO 9001
Em busca da qualidade total, a JW possui desde o ano de 2004 a Certificação ISO 9001, garantindo a seus clientes
um processo padronizado e reconhecido internacionalmente.
A empresa também trabalha de acordo com orientações de normas internacionais, como SAE, DIN e ASTM,
proporcionando maior segurança e alta performance aos seus equipamentos.

C.R.C.C. - Petrobras
Com um sistema de gestão da qualidade comprovado, a JW foi certificada pela Petrobras para fornecimento de
equipamentos.

ASME
Com uma visão presente e olhando para o futuro a JW conquista a Certificação internacional ASME – American
Society of Mechanical Engineers – Selo “U”, “S” e “R” para a fabricação de Vasos de Pressão Caldeiras e Montagens.
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Engenharia

Restaurante - Sala de Refeições

Restaurante - Fachada
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Tecnologia em Destilação - Etanol Hidratado
A JW atua junto ao setor sucroenergético, procurando formas inovadoras de projetar e fabricar equipamentos que sejam capazes
de aumentar a eficiência dos processos a que são destinados.

Cerradinho Bioenergia
Cap. 1.300.000 litros /dia

Usina Ipê
Cap. 1.200.000 litros/dia

BP - Tropical
Cap. 1.000.000 e 600.000 litros/dia

•Unidades de destilação para a produção de:
• Etanol Hidratado Combustível
• Etanol Hidratado Retificado Especial
• Etanol Hidratado Neutro (em pressão atmosférica ou em duplo efeito)
• Etanol Anidro, nas opções:
		 - AniTec - utiliza Ciclo Hexano como desidratante
		 - BSM - utiliza o Glicol como desidratante
		 - Peneira Molecular
• Concentração de Vinhaça
		 - Utilizando vapor com pressão de 0,7 kgf/cm²g ou 1,5 kgf/cm²g
		 - Duplo efeito com a destilaria
• Unidade de Fermentação
• Aguardente, tradicional ou bidestilada
• Rum
• Unidades de recuperação de álcool contido no CO2 da fermentação
• Unidades de desalcoolização do creme de levedura (em pressão
atmosférica ou sob vácuo)
• Trocadores de calor tipo casco e tubos
• Evaporadores de vinhaça tipo Falling Film
• Vasos
• Válvulas de duplo efeito para dornas de fermentação
Usina Vertente
Cap. 500.000 litros/dia
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UMOE Bioenergy
Cap. 800.000 e 300.000 litros/dia

Aroeira Bioenergia
Cap. 400.000 e 250.000 litros/dia

Açucareira Quatá
Cap. 600.000 litros/dia

Destilaria Melhoramentos
Cap. 300.000 litros/dia

Abengoa Bioenergia
Cap. 600.000 litros/dia

Unidade de Aguardente Bidestilada Sagatiba
Cap. 60.000 litros/dia
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Desidratação Peneira Molecular
A JW, com tecnologia inovadora, utiliza a peneira molecular como uma via de obtenção do Etanol Anidro, sendo este processo
diferenciado no mercado sucroenergético.
Utilizando-se de zeólitas tipo 3A sendo que a molécula de etanol tem uma dimensão maior que 3 Angstrons enquanto que a
molécula de água tem dimensão menor que os 3 Angstrons. A técnica de desidratação consiste, portanto em passar a mistura
hidro alcoólica pelo leito de zeólitas, onde a água fica retida e, em seguida, desidratar (regenerar) o leito de zeólitas e assim
sucessiva e alternadamente. Há, portanto a necessidade de se ter sempre dois leitos de zeólitas em operação, um na fase de
adsorção e outro na fase de regeneração.

Usina Santa Adélia
Cap. 1.000.000 litros/dia - DE

Usina Iancaga
Cap. 500.000 litros/dia - DE

Usina Coruripe
Cap. 800.000 litros/dia - DE

Odebrecht - Rio Claro
Cap.1.200.000 litros/dia - SR

Usina Santa Isabel
700.000 litros /dia - DE

Odebrecht - Santa Luzia
Cap. 900.000 litros/dia - SR
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Processos de desidratação de Etanol com Peneira Molecular

DE - a Peneira Molecular tem sua própria coluna de retificação de reciclo, usando como fonte quente o vapor do etanol
anidro, reduzindo o consumo de vapor.
SR - a Peneira Molecular tem sua própria coluna de retificação de reciclo, usando vapor como fonte quente.
CR - o reciclo da Peneira Molecular é enviado para a coluna retificadora da planta de etanol hidratado.

Odebrecht - Costa Rica
Cap. 750.000 litros/dia - SR

Usina Cerradão
Cap. 400.000 litros/dia Etanol
Hidratado e Peneira Molecular - CR

Santo Angelo
Cap. 400.000 litros/dia - SR

Agrícola Del Chira - Peru
Cap. 300.000 litros/dia - Etanol
Hidratado e Peneira Molecular - CR

Vale do Tijuco
Cap. 700.000 litros/dia
Etanol Hidratado e Peneira Molecular - SR

Aroeira Bioenergia
Cap. 500.000 litros/dia - CR
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Etanol Hidratado Neutro
Com alto valor agregado e baixa quantidade de impurezas e acidez, o Etanol Neutro é um produto de qualidade superior e
atende aos setores da indústria química, perfumaria, de bebidas, farmacêutico, etc.
A JW desenvolve equipamentos de acordo com rigorosos padrões de qualidade, alta eficiência e elevado nível de automação, o que
proporciona facilidade operacional. Os projetos são personalizados permitindo atender a necessidade de cada cliente e mercado.
Além do sistema atmosférico convencional, a JW possui tecnologia com sistemas em duplo efeito e sob vácuo proporcionando:
baixo consumo de vapor, obtenção do produto final com qualidade superior e baixo índice de incrustação.

Etanol Neutro em Duplo Efeito

Usina São Francisco
Duplo Efeito - Cap.: 100.000 litros/dia

Soderal - Equador
Cap.: 45.000 litros/dia

Recuperação de Etanol contido no CO2 da Fermentação
A coluna é projetada com bandejas
valvuladas, garantindo maior eficiência para
a recuperação do etanol contido no CO2
liberado na fermentação.
Esta coluna opera com água em contra
corrente com o gás + etanol. A água é
alimentada na primeira bandeja no topo da
coluna, desce absorvendo o álcool contido
no CO2. O gás praticamente isento de álcool
é liberado para a atmosfera e a mistura água
+ álcool (flegma de baixo teor alcoólico)
sai pela base da coluna, retornando ao
processo.

Usina Santa Isabel
Cap 700.000 litros/dia

Vale do Tijuco
Cap 1.400.000 litros/dia
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Desidratação - BSM
O processo BSM de desidratação de Etanol utilizando a destilação extrativa,
com o emprego de Mono Etileno Glicol, baseia-se na forte afinidade da água
com o glicol. A volatilidade da água é reduzida, facilitando a liberação do etanol
anidro na fase vapor, apresentando como vantagens:
• O desidratante utilizado não é volátil e não é inflamável
• Apresenta consumos de vapor, água e desidratante reduzidos
• Não é sensível a pequenas variações do grau alcoólico da alimentação

BP - Tropical
Cap. 400.000 e 1.000.000 litros/dia

Usina Vertente
Cap. 300.000 litros/dia

Bunge - Moema
Cap. 500.000 litros /dia
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Concentração Vinhaça
A concentração de vinhaça é um processo físico pelo qual o volume do líquido é reduzido por evaporação de
uma parte do mesmo. O líquido contém sólidos solúveis e insolúveis sendo que o processo de evaporação para a
diminuição de volume permite concentrar os sólidos em uma parte do líquido, conseqüentemente a outra parte
é evaporada, condensada e entregue como produto.
Para o ajuste da concentração de vinhaça, o número de efeitos utilizado varia até a concentração desejada, podendo
atingir até 65 º Brix.
Os evaporadores em múltiplo efeito utilizam-se de diferentes fontes de calor disponíveis na indústria, sendo:
• em duplo efeito com a coluna retificadora
• utilizando vapor vegetal (0,7 kgf/cm²g) ou vapor de escape (1,5 kgf/cm²g).

Adecoagro - Unidade Angélica - MS
Duplo Efeito com a Coluna Retificadora

Adecoagro - Unidade Ivinhema- MS
Duplo Efeito com a Coluna Retificadora

Serviços
A JW possui profissionais qualificados para a elaboração de estudos de viabilidade técnica para a adequação de
processos, redimensionamento e manutenção de equipamentos, como:
• Redução no consumo de vapor;
• Redução nas perdas de álcool pela vinhaça e degasagens;
• Repotencialização dos equipamentos para maior capacidade de produção;
• Adaptações nas unidades existentes para a produção de álcool especial ou neutro;
• Treinamento técnico a operadores;
• Elaboração de balanços de massa e energia.
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Equipamentos para outros segmentos
Com a mesma eficiência e qualidade já comprovadas no setor sucroalcooleiro, a JW também
fornece equipamentos para os seguintes segmentos:
• Petroquímico, Químico e Farmacêutico
• Alimentício
• Bebidas
• Papel e Celulose
• Tratamento de Efluentes
• Sucos
• Oleoquímica

Equipamentos
• Torres
• Permutadores de calor
• Vasos de pressão
• Dutos e chaminés
• Tanques com ou sem agitação e troca
térmica
• Unidades de concentração de sucos
(como laranja etc)
• Pasteurizadores

Reator

Blender

Desaerador para unidades de geração de vapor (Tecnologia BME Sistemas)

Tanques

sp studio

