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Resumo 

 

O principal objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é apresentar os 

processos de produção de água doce a bordo de navios e plataformas de petróleo. Com sua 

leitura, é possível conhecer de maneira simples e objetiva os processos comerciais de 

dessalinização de água, a utilização desta água na indústria naval/offshore, as tecnologias 

empregadas nos processos de dessalinização, as vantagens e desvantagens da utilização dos 

vários processos, os custos envolvidos e também uma descrição de uma planta de 

dessalinização utilizada em embarcações, que utiliza a tecnologia da osmose reversa.  

A metodologia empregada no estudo orienta-se na forma de pesquisa bibliográfica.  

As conclusões obtidas ressaltam a importância da utilização de tais processos, bem 

como o crescimento da utilização da dessalinização no segmento marítimo e como uma 

solução para os problemas de escassez de recursos hídricos que hoje assolam vários países  

e que certamente deverá espalhar-se por muitos outros países em um futuro não muito 

distante 

 

 

 

Palavras-chave: dessalinização, produção de água, navios, plataformas, osmose 

reversa, destilação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Com o crescimento da indústria naval e devido às recentes descobertas de grandes 

jazidas de petróleo do Pré- Sal, o cenário Offshore vive hoje, o seu melhor momento dos 

últimos anos. 

A busca por novas tecnologias e meios de exploração dos reservatórios de petróleo 

aquece o segmento industrial, o que impulsiona na construção de plataformas e navios de 

apoio. 

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e 

Offshore (Sinaval) estima-se que a demanda por plataformas de produção de diversos tipos 

é estimada em cerca de 150 unidades até 2020. 

Além da necessidade natural de água potável das pessoas que habitam, operando e 

mantendo as plataformas para sua higiene pessoal e ingestão, alguns processos industriais 

utilizados num navio ou plataforma exigem para um bom funcionamento que se utilize 

água com um teor muito baixo ou sem teores de sais dissolvidos. 

Para a obtenção de água nessas condições são utilizados processos de 

dessalinização de água do mar. A dessalinização é o processo de transformar água salgada 

ou salobra em água potável. É uma alternativa que já vem sendo bastante utilizada em 

países do Oriente Médio como Israel e o Kuwait, além da Austrália, devido à escassez de 

água potável nestes países. 

A produção de água em navios ou plataformas é obtida geralmente através de 

processos de destilação ou osmose reversa. 

A tecnologia da Osmose reversa é a mais utilizada, pois permite a obtenção de água 

desmineralizada  ultrapura que servem para utilização em diversos tipos de equipamentos 

existentes nas plataformas.  
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No Brasil, a utilização de dessalinização pelo processo de Osmose Reversa teve 

inicio com a Petrobras , em 1987, para atender às suas plataformas marítimas. 

Desde então, devido à sua excepcional eficiência purificadora, a osmose reversa 

vem sendo utilizada por ser uma tecnologia moderna e muito eficiente em termos de custo 

para um sistema de purificação de água. 

O tratamento de água por Osmose Reversa remove todos os agentes contaminantes 

nocivos à saúde, tais como bactérias, vírus, odores, sólidos dissolvidos, colóides, sólidos 

suspensos, e matéria orgânica. 

Devido à sua importância em plantas navais o presente trabalho tem como objetivo 

descrever as formas de produzir água a bordo de navios e plataformas, explicar a utilização 

e a importância desses processos e descrever um sistema de osmose reversa utilizado em 

embarcações, plataformas offshore e navios transoceânicos. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA VIDA HUMANA 

 

 A água é um dos elementos vitais na vida do ser humano. Sem ela seria 

impossível manter a biodiversidade e garantir a sobrevivência de nossa espécie. 

Utilizamos recursos hídricos constantemente em nosso dia a dia, sem nos darmos 

conta de sua importância. 

Por mais de 2000 anos acreditava-se que a água era um elemento químico único, 

somente mais tarde, no século XVIII, devido a experimentos, descobriu-se que água era 

um composto formado por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. 

Além da utilização para necessidades primordiais como ingestão, utilizamos água 

para higiene pessoal e até para o desenvolvimento econômico. 

Para enfatizar a importância da água para o homem, segundo recomendação 

médica, uma pessoa deve ingerir de 2 a7 litros de água por dia para manter seu corpo 

devidamente hidratado. 

O ser humano consegue permanecer por períodos de tempo relativamente elevados 

sem a ingestão de alimentos, entretanto, não consegue permanecer muito tempo sem a 

ingestão de água. 

A água é responsável por todos os processos metabólicos no corpo humano. Suas 

principais funções são permitir o transporte de substâncias, permitir trocas de nutriente 

entre os órgãos e o ambiente externo, auxiliar na regulação da temperatura do corpo e 

eliminar toxinas. É muito utilizada durante o processo de respiração. 

A ausência de água no organismo impede o sistema natural de limpeza e 

desintoxicação, contribuindo para o aparecimento de inúmeras doenças ocasionando 

óbitos. 
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2.1.1 Características físicas, químicas e biológicas da água 

 

 As principais características da água são: temperatura, odor, sabor, turbidez 

e cor. 

 Odor: Característica causada pela existência de matéria orgânica em 

decomposição, resíduos industriais e gases dissolvidos. Esta característica também está 

ligada ao sabor já que muitas vezes a sensação do sabor ocorre da combinação de gosto 

mais odor. 

 Turbidez: Característica oriunda da presença de substâncias em suspensão. 

As características químicas são devidas à presença de substâncias dissolvidas. As 

principais são: 

 Salinidade: Característica referente ao conjunto de sais dissolvidos na água 

formado pelos bicarbonatos, cloretos, sulfatos, etc. 

 Alcalinidade: Característica referente ao conjunto de bicarbonatos, 

carbonatos e hidróxidos, quase sempre alcalino ou alcalino terroso. 

 Dureza: Característica referente à presença do conjunto de alguns metais e 

sais alcalinos terrosos. 

As características biológicas da água referem-se à presença de organismos, tais 

como algas, bactérias, protozoários, vermes, crustáceos e larvas de insetos presentes que 

também constituem impurezas. (MUSTAFA, G., 2005) 

2.1.2 Usos da água 

 A água é utilizada para diversos fins, tais como: abastecimento de cidades, 

nas indústrias, produção de energia elétrica, navegação, na agricultura e pecuária.  

Abaixo citaremos alguns usos da água. 
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a) Usos domésticos  

 Água utilizada para preparar alimentos e para ingestão; 

 Água utilizada na manutenção da higiene do ambiente; 

 Água utilizada para regar hortaliças; 

 

b) Usos Industriais 

Quanto aos usos industriais no estado líquido a água é utilizada para: 

 Diluir de produtos químicos; 

 Combater incêndios; 

 Processos como hidrojateamento; 

 Regular temperatura; 

No estado gasoso é utilizada para: 

 Funcionamento de turbinas à vapor; 

 Sopragem de fuligem em fornos e caldeiras; 

 

2.1.3 Distribuição de água no mundo 

 Segundo o site GTÁGUAS embora a Terra tenha a sua superfície composta 

por ¾ de água a maior parte (97%) não está disponível para consumo humano, pois trata-se 

de água salgada. 

O total de água doce no nosso planeta, corresponde a 40 x 10
15

 de litros, ou seja 3% 

de toda água da Terra. Deste percentual de água doce existente, 2% fazem parte das calotas 

glaciais, não estando portanto disponível na forma líquida. Portanto, verdadeiramente, 

apenas 1% do total de água do planeta é de água doce na forma líquida, incluindo-se as 

águas dos rios, dos lagos e as subterrâneas. Estima-se que apenas 0,02 % deste total 

corresponda à disponibilidade efetiva de água doce com a qual a humanidade pode contar, 

em termos médios e globais, para sustentar-se e atender às necessidades ambientais das 

outras formas de vida, das quais não pode prescindir. Do 1% da água doce líquida 
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disponível no planeta, 10% esta localizada em território brasileiro. (SOARES E 

CLAVICO, 2005) 

Abaixo uma figura sobre a distribuição de água no Mundo. 

 

Figura 2.1–Distribuição de água no mundo 

 

Devido à grande importância da água surgiu a necessidade de descobertas de 

processos que pudessem produzir água potável para auxiliar processos industriais e 

garantir a subsistência. 

Alguns desses processos que são utilizados na indústria naval serão observados no 

próximo item. 
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2.2 TIPOS DE PROCESSOS UTILIZADOS 

 

 

 Abaixo serão apresentados alguns dos tipos de processos de dessalinização 

mais utilizados na indústria naval 

 

2.2.1 Destilação 

 

 Destilação é um método ou processo físico de separação de uma mistura de 

líquidos ou de sólidos dissolvidos em seus componentes. Esse processo é caracterizado 

pelo fato de o vapor formado possuir uma composição diferente do líquido residual. O 

vapor é condensado e o produto obtido é conhecido como destilado (MARSTERTON E 

SLOWINSKI, 1997). 

Nesse processo, é importante que a substância a ser destilada seja volátil na 

temperatura utilizada. 

A destilação consiste em ferver a água, coletar o vapor e transformá-lo novamente 

em água, desta vez água potável. O fato de fervê-la,retira a maior parte das impurezas da 

água, inclusive os sais, que são deixados para trás à medida que o vapor é liberado. 

Alguns países árabes simplesmente "queimam" petróleo para a obtenção de água 

doce através da destilação, uma vez que o recurso mais escasso, para eles, é a água. 

A destilação é uma operação unitária que se caracteriza pela evaporação e posterior 

condensação de um líquido. Tem como objetivo separar, por ação da energia calorífica, 

substâncias voláteis de outras que não o são, ou são menos voláteis, e visa a separação de 

uma mistura de líquidos com pontos de ebulição diferentes. 

Nos típicos sistemas modernos de destilação, a água salgada é aquecida ao passar 

dentro de tubos no interior de uma câmara que contém sobras de vapor provenientes de 

uma usina de energia - uma espécie de radiador ao contrário. A água salgada quente entra 
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então numa câmara de vácuo que reduz a temperatura de ebulição da água. A água, então, 

evapora. O vapor que se forma é condensado e retirado como água pura.  

 

 

2.2.2 Osmose Reversa 

 

 Para compreender a osmose reversa antes precisamos compreender a 

osmose convencional e também ter conhecimento de alguns termos que serão muito 

mencionados neste trabalho. 

 

 

2.2.2.1 Termos Mencionados no Trabalho 

 

 Solução, a qual definimos por, “mistura de duas ou mais substâncias que 

apresentam aspecto uniforme.”Os componentes de uma solução são o soluto e o solvente.  

 O soluto são os componentes cuja fração molar é muito pequena, ou muito 

menor que a de outro componente, ou seja, é o componente presente em menor quantidade.  

 O solvente é a substância cuja fração molar é maior, ou seja, é o 

componente presente em maior quantidade e que dissolve o soluto. 

 Solução hipotônica é a solução em que a quantidade de solvente é maior que 

a quantidade de soluto. 

 Solução hipertônica é a solução em que o solvente já dissolveu toda a 

quantidade possível de soluto e toda a quantidade agora adicionada não será dissolvida e 

ficará no fundo do recipiente. (DICIONÁRIO ON LINE DE PORTUGUÊS, 2010) 

 

2.2.2.2 Osmose 

 

 De acordo com o Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, a definição de 

osmose é "o movimento de um solvente através de uma membrana semipermeável (como a 
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de uma célula viva) para uma solução com maior concentração de soluto. Este movimento 

tem como objetivo balancear a concentração de soluto nos dois lados da membrana". 

A osmose ocorre quando duas soluções salinas com concentrações diferentes estão 

dispostas num meio que contenha uma membrana semipermeável, (ou seja, uma membrana 

que retém a passagem de soluto deixando livre a passagem de solvente, essa retenção de 

partículas de soluto acontecem devido ao diâmetro dos poros da membrana. Nenhuma 

partícula em suspensão ou contaminantes dissolvidos pode fluir através da 

membrana.),ocorre a movimentação de partículas de solvente da solução hipotônica para a 

solução hipertônica. Como acontece a migração das moléculas de água através da 

membrana semipermeável os valores das concentrações das soluções tornam-se desiguais 

resultando em diferença das pressões e o processo cessa. 

No esquema abaixo, pode-se verificar um sistema de osmose contendo dois 

compartimentos separados por membranas semipermeáveis, onde se encontra uma solução 

hipotônica em um dos compartimentos e água salobra  no outro. Imediatamente, observa-

se, um fluxo preferencial da solução hipotônica difundindo-se através da membrana, 

reduzindo a concentração salina da água, encontrada no outro compartimento. 

 

Figura. 2.2 – Osmose 

Fonte: www.kutita.com.br, acessado em 24/10/09  

 

 

A passagem da água pura, através da membrana semipermeável, provoca um 

aumento no volume da água salobra, com a formação de uma coluna de água. Este efeito 

físico é decorrente da pressão exercida sobre a membrana, no lado da água salobra. A 
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pressão corresponde à altura da coluna, que em situação de equilíbrio interrompe a difusão 

da água pura para água salobra, entrando então os sistemas em equilíbrio. As diferenças de 

pressões são chamadas de Pressão Osmótica que por definição é a pressão hidrostática 

necessária para impedir a osmose, ou seja, a pressão que deve ser exercida sobre a solução 

para impedir a passagem de solvente de uma solução para a outra. O processo de osmose 

pode ser melhor observado na figura abaixo. (KURITA, 2010) 

 

Figura. 2.3 - Fenômeno da Osmose  

Fonte: ORISTANIO, PEIG E SARTORI,  2006  

 

 

2.2.2.3 Osmose Reversa 

 

O sistema de osmose reversa é um processo que tem a capacidade de remover 

sólidos dissolvidos na água com alta eficiência. É possível obter de forma simples e 

contínua, água pura com salinidade próxima à água destilada. A osmose reversa é um 

processo que transforma uma fonte de água inutilizável em um recurso útil. Considerando-

se que o uso a que se destina é o de aumentar o volume da água pura (dessalinização), 

deve-se aplicar uma pressão extra, superior à pressão osmótica (relativamente pressões da 

ordem de 65 bar) capaz de suplantar o potencial osmótico da solução hipertônica, fazendo 

com que suas partículas de água pura se movimentem em direção à solução hipotônica. Na 
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osmose reversa, o fluxo de água no sistema é invertido. O solvente move-se da solução 

hipertônica , neste caso água do mar ,para a solução hipotônica, água comum  A água 

salobra é pressurizada além da pressão osmótica natural e bombeada através da membrana 

semipermeável. A membrana comporta-se como uma peneira molecular, ou seja, o 

diâmetro dos poros da membrana permitem a passagem de partículas muito pequenas, 

neste caso partículas de solvente. O esquema da Osmose Reversa é melhor exemplificado 

na figura abaixo. (SUDAK, 2010) 

 

Figura. 2.4 – Fenômeno da Osmose Reversa  

Fonte: ORISTANIO, PEIG E SARTORI,  2006 

 

 

 

2.2.2.4 Considerações básicas do processo 

 

 Para a aplicação industrial, uma planta de osmose reversa basicamente será 

composta por três seções separadas. 

As seções são mostradas na figura abaixo. 
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Figura. 2.5 – Esquema do processo da Osmose Reversa utilizada no segmento industrial 

Fonte:SUDAK , 2010 - adaptado 

 

A primeira seção é a seção de pré-tratamento em que a água de alimentação é 

tratada e passa por uma filtração inicial para remover sólidos em suspensão e correções de 

Ph para evitar danos aos elementos da planta de osmose reversa e aumentar a vida útil das 

membranas do equipamento de modo a satisfazer os requisitos do sistema.  

Após o pré-tratamento, a água de alimentação é introduzida na osmose reversa. Nesta 

seção a água de alimentação é pressurizada e encaminhada para os elementos de osmose 

reversa que estão em vasos de pressão. A água de alimentação flui através da superfície da 

membrane onde a água do produto permeia através da membrana e um determinado 
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montante fica para trás como rejeito. Os rejeitos são encaminhados para descarte enquanto 

a água do produto é encaminhada para a seção de pós-tratamento.                                        

O pós-tratamento é a seção que trata a água oriunda do processo. Esta seção remove o 

dióxido de carbono e acrescenta produtos químicos e/ou biológicos, necessários para o uso 

industrial da água do produto. Nesta seção também é realizada a remoção de 

mocroorganismos como bactérias e salmonelas através do sistema de tratamento por raios 

ultravioleta. Abordaremos este assunto mais detalhadamente no item 2.4. (CAIRD E 

CLARK, 1999) 
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2.3 USOS NA INDÚSTRIA NAVAL / OFFSHORE 

 

 

 A busca por novas alternativas para aumentar a eficiência de processos 

realizados no segmento naval e o intuito de melhorar a vida dos trabalhadores marítimos 

são preocupações freqüentes deste segmento. 

A produção de água neste setor vem ganhando força por transformar um recurso 

abundante e não utilizável em um produto final de extrema importância.  

A água oriunda dos processos de dessalinização é utilizada para alimentação de 

caldeiras e turbinas, para uso em acomodações, para consumo de banheiros e também para 

consumo humano. 

 

  

2.3.1 Água utilizada em plataformas Offshore 

 

 As plataformas Offshore são grandes estruturas flutuantes que se encontram 

localizadas no mar com o intuito de extrair petróleo do fundo do oceano. 

As plataformas também abrigam os operários e os equipamentos necessários para 

realizar essa operação. 

Devido ao isolamento nos locais das plataformas, navios de apoio garantem seu 

abastecimento com suprimentos. 

O abastecimento com água em alguns casos é realizado com o auxilio de navios 

rebocadores, porém essa não é a solução mais viável. 

Para garantir uma maior autonomia nas plataformas de petróleo, processos de 

dessalinização com grupos de Osmose Reversa já vem sendo bastante empregados.  

Estima-se que as plataformas de petróleo utilizam em média 60.000 litros de água 

doce por dia, sendo esse número o somatório da água utilizada para consumo humano, para 
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abastecer banheiros e acomodações e a água industrial, que é a água utilizada para produzir 

vapor em caldeiras que abastecem as turbinas. (SATAMINNI, 2010) 

Devido a essa grande quantidade torna-se mais viável para a plataforma produzir 

sua própria água, além da questão de transformar um recurso não utilizável em um recurso 

utilizável. 

Para o uso em turbinas, o vapor de água tem que ser isento de impurezas, ou seja, 

totalmente destilado. Com a utilização de processos de dessalinização é possível obter água 

nessas condições que aumentam a eficiência e durabilidade da turbina. 

Para o consumo humano o sistema de dessalinização por Osmose Reversa elimina 

virus e bactérias garantindo assim o bem estar da tripulação 

 

 

 

 

2.3.2 Água utilizada em navios e outras embarcações 

 

 As utilizações de água em navios são praticamente as mesmas que em uma 

plataforma Offshore. 

Antigamente era muito comum que a tripulação de um navio recolhesse água da 

chuva enquanto estivessem a bordo. 

Hoje em dia, devido à tecnologia, isso já não é mais necessário. 

Diferente das plataformas os navios não dispões de outros navios para lhes 

fornecerem suprimentos. Com isso o abastecimento de água é realizado através de 

armazenamento em tanques. 

Com a produção de água a bordo nos navios, consegue-se manter uma maior 

autonomia em tempo de viagem no mar e reduzir paradas em portos para realizar 

abastecimento com água. 
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A utilização de sistemas de dessalinização é muito utilizada na frota da marinha 

americana. A marinha brasileira vem investindo bastante em sistemas desse tipo como 

podemos observar na figura 2.6. 

 

Figura. 2.6 - Painel do Grupo de Osmose Reversa da Corveta Barroso integrante da frota 

da marinha brasileira. Fonte: www.alide.com.br, acessado em: 16/11/2010 

 

É comum observar tais processos em navios de grande porte e transatlânticos, pois 

normalmente são equipados com piscinas e cabines com hidromassagem que consomem 

ainda mais água. 

Navios pesqueiros também são beneficiados com a utilização de processos de 

produção de água, pois normalmente esse tipo de navio costuma sair carregado do porto 

com gelo e água, com os sistemas de dessalinização o gelo e a água poderão ser produzidos 

durante a viagem eliminando assim o peso morto inicial. 
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O design compacto dos equipamentos favorece a utilização em embarcações 

menores como veleiros e até mesmo botes. 

Um exemplo prático e real da utilização dos sistemas de dessalinização em navios é 

o do porta-aviões americano “Carl Vinson” que forneceu água potável totalmente 

produzida a bordo ao Haiti. O país foi atingido por um terremoto que tornou escassa a água 

potável da região. O porta-aviões americano é equipado com quatro unidades de 

dessalinização que utilizam o processo de destilação. Devido à energia produzida por seus 

reatores nucleares a água é aquecida até evaporar, os vapores são condensados e 

recuperado por meio de resfriamento. (NAVAL,2010) 

As quatro unidades de destilação podem produzir, cada uma, 100 mil galões (378 

mil litros) de água doce por dia.( MCKINLEY BILL, oficial responsável pelo navio) 

 

FIG. 2.7 - Porta-aviões americano “Carl Vinson” (Naval, 2010)Fonte:www.naval.com.br, 

acesso em: 10/08/10 
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2.4 DESCRIÇÃO DE UM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA TÍPICO PARA 

USO EM EMBARCAÇÕES 

 

 

Foram apresentados os diferentes métodos de dessalinizar água, porém devido ao 

seu custo relativamente baixo quando comparado a sua excepcional eficiência purificadora, 

o processo de Osmose Reversa torna-se o mais utilizado na indústria naval/offshore. Sua 

rejeição típica de sais no processo vai de 95% a 99%.   

Neste capitulo serão apresentados pontos relevantes de um sistema de Osmose 

Reversa utilizado em plantas navais. 

Um equipamento de osmose reversa é basicamente composto por vasos de pressão 

tubulares arranjados em série ou em paralelo, que asseguram o suporte e a proteção 

mecânica dos elementos de membranas que estão contidas em seu interior. 

As membranas são formadas por um conjunto de filtros semipermeáveis, 

geralmente de poliamida com polisulfona, enroladas em forma de espiral. 

Além destes vasos tubulares, o sistema de osmose reversa também é constituído de 

uma bomba de alta pressão para pressurizar a água para dentro dos vasos com energia 

suficiente para suplantar a pressão osmótica, válvulas e instrumentação necessários para 

ajuste do equipamento.( MANUTENÇÃO OFFSHORE, 2010) 

Nas figuras a seguir são apresentados um fluxograma de um sistema de Osmose 

Reversa e um equipamento de Osmose Reversa utilizado em Plantas Navais.   
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FIG 2.8 - Fluxograma de um Equipamento de Osmose Reversa  

Fonte: ORISTANIO, PEIG E SARTORI,  2006 adaptado 

 

 

FIG 2.9- Equipamento de Osmose Reversa utilizado em uma plataforma Offshore 
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2.4.1 Instalação 

 

A instalação do equipamento de Osmose Reversa deve ser feita levando em conta 

algumas considerações:  

a) Deve-se observar e escolher o equipamento adequado que atenda às 

necessidades da embarcação. 

b) Para maximizar a vida útil dos filtros de entrada, o abastecimento de água 

do mar deve ser livre de areia, óleo, ervas daninhas e outras partículas. 

c) O abastecimento de água para as membranas não deve ter nenhum teor de 

cloro. 

 

2.4.2 Operação 

O processo de Osmose Reversa separa a água de uma solução de sais dissolvidos 

pelo bombeamento da água através de uma membrana semipermeável. Como a pressão é 

aplicada na solução, normalmente por bomba, a água e outras moléculas com baixo peso 

molecular (menores que 200 gramas por mol aprox.) passam através dos microporos na 

membrana. 

 Maiores moléculas são retidas pela membrana. Segundo a GEA Filtration, empresa 

do ramo de filtragem, a maior parte das aplicações da tecnologia de Osmose Reversa 

utiliza o sistema “cross flow”. Esse sistema é definido como um “Método de filtração onde 

o escoamento do produto é paralelo à superfície do filtro para minimizar entupimentos e 

maximizar a eficiência” permitindo assim a utilização contínua das membranas 

autolimpantes. Como parte do fluido atravessa as membranas e o restante permanece do 

lado da alimentação, os sais rejeitados são varridos para fora da membrana. 

Nos sistemas de Osmose Reversa para usos industriais e comerciais, onde grandes 

volumes de água são tratados requerendo-se alto nível de pureza, as pressões típicas de 

operação ficam entre 100 e 1.000 psig, dependendo da membrana selecionada e da 

qualidade da água que está sendo tratada. A maior parte dos sistemas comerciais e 
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industriais utiliza múltiplas membranas em série. A água processada pelo primeiro estágio 

de tratamento pode ser passada por módulos de membranas adicionais para atingir níveis 

superiores de tratamento. A água de rejeito também pode ser direcionada para sucessivos 

módulos de membranas para aumento da eficiência, apesar de a descarga ainda ser 

necessária em concentrações maiores onde a incrustação tem maior tendência de ocorrer. 

O desempenho da máquina e a qualidade da água tratada dependem da 

configuração adequada do número de membranas, arranjos de vasos e da pressão  

fornecida pela bomba. 

O sistema de osmose reversa pode ser projetado para operação totalmente manual 

ou automatizada. 

Serão apresentados agora, as sequências do processo para a obtenção de água nos 

sistemas de Osmose Reversa. 

 

2.4.2.1 Pré-filtragem 

Nesta seção do tratamento ocorre a retirada de sedimentos em suspensão, ou seja, 

sólidos pesados da água de alimentação com dimensões maiores que 5 micras.                                               

A dosagem de cloro também é ajustada nessa fase. Os filtros dessa seção são constituídos 

de polipropileno. (MANUTENÇÃO OFFSHORE, 2010) 

 

2.4.2.2 Filtragem 

Esta seção tem como função remover os sedimentos e sólidos suspensos de 

tamanho mediano. A água vinda do pré-tratamento passa por filtros constituídos de 

carbono ativado e areia.  

A remoção das substâncias contaminantes é realizada através de um processo 

determinado “backflushing”, que consiste em “ aplicar-se uma contrapressão no sistema, 

retirando as impurezas retidas pelos filtros. Geralmente essa operação é feita por um 

sistema automático, com um temporizador  acoplado ao mesmo”. Para evitar o saturamento 
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das membranas, os filtros de carbono retiram os microorganimos existentes. (CAIRD E 

CLARK, 2010) 

 

2.4.2.3 Bombeio de Alta Pressão 

Nesta seção utiliza-se uma bomba de alta pressão que eleva potencialmente a 

pressão da água, de aproximadamente 2.5 bar, para uma pressão em geral da ordem de 50 

bar. (MANUTENÇÃO OFFSHORE, 2010) 

 

Figura 2.10 – Bomba de Alta Pressão  

Fonte: www.manutencaoofsshore.com, acesso em: 03/03/10 

 

2.4.2.4 Membrana de Osmose Reversa 

 

O conjunto de membranas é composto por um invólucro de material inoxidável e 

com membranas poliméricas no seu interior, geralmente apresenta formato cilíndrico e 

duplo. As membranas devem apresentar uma boa resistência para suportar a pressão da 
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água sem que haja ruptura, e seus orifícios devem ter o menor tamanho possível para 

bloquear a passagem das impurezas permitindo assim somente a passagem da água. 

Tais membranas consistem-se em folhas planas seladas em forma de envelope e 

enroladas em espiral. O arranjo em espiral oferece a vantagem de permitir agregar uma 

grande área de membranas em um pequeno volume e simplicidade de construção e 

instalação. 

No arranjo em espiral, duas folhas de membranas são unidas com uma tela em seu 

interior e suas laterais coladas. A partir daí são enroladas ao redor de um tubo e separadas 

externamente por mais uma tela. Uma das telas forma o canal de coleta de permeado, a 

outra, o canal de alimentação. O arranjo em espiral torna o sistema mais compacto e 

facilita a operação a altas pressões em virtude do formato cilíndrico dos 

módulos.(ORISTANIO, PEIG E SARTORI, 2006) 

 

 

FIG 2.11 - Esquema de Membranas de Osmose Reversa  

Fonte: ORISTANIO, PEIG E SARTORI, 2006 adaptado 

 

 



24 

 

As membranas de osmose reversa específicas para água do mar, têm três tipos de 

diâmetros: 2.5”, 4” e 8”. O que se traduz num intervalo máximo de fluxo de permeado
1 

de 

1.4 a 37.9 m3/d. Por isso é sempre necessário saber o fluxo de permeado desejado para 

escolher o tipo diâmetro membranar.  

As membranas estão compactadas em série no interior de um vaso pressurizado, o 

número de elementos de membranas pode variar entre 1 a 8 por vaso pressurizado.  

 

Figura 2.12 – Membranas em série  

Fonte: www.manutencaooffshore.com, acesso em: 03/03/10 

 

As membranas da Osmose Reversa são geralmente operadas através de um fluxo 

tangencial. Neste sistema, a solução circula paralelamente à membrana. Parte da água é 

permeada (atravessa as membranas) e o restante, incluindo os sólidos remanescentes são 

arrastados e levados para fora dos filtros criando uma segunda saída conhecida como 

concentrado ou rejeito. (MANUTENÇÃO OFFSHORE, 2010) 

                                                             
1
 Permeado: Os produtos não-concentrados resultantes da filtração. Produto que passou pela 

membrana (GEA FILTRATION, 2010) 
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FIG 2.13 – Filtragem Tangencial  

Fonte: ORISTANIO, PEIG E SARTORI 2006 adaptado 

 

2.4.2.5 Filtragem Secundária 

Nessa seção é realizada uma filtragem final. Após a filtragem são realizados os 

ajustes de ph e reposição de sais minerais através de um filtro mineralizador. Produtos 

químicos são adicionados com o objetivo de combater a corrosão. Esses tipos de produtos 

possuem dentre outros componentes, o dióxido de carbono. 

 

2.4.2.6 Pós Tratamento 

Nesta seção a água é estabilizada e preparada para a distribuição. É realizada uma 

desinfecção para garantir um suprimento seguro de água. A desinfecção germicida ou 

bactericida é um processo importante utilizado para garantir que nenhum vírus, bactéria ou 

protozoário contamine a água. Este processo utiliza lâmpadas de radiação ultravioleta (UV) 

diretamente na água que eliminam 99% das bactérias que ainda possam estar presentes. 

Após a lâmpada UV é instalado um filtro para reter as carcaças de bactérias mortas, 

melhorando ainda mais a qualidade da água final. É importante saber também que 

processos de Clorinação já foram realizados no inicio do processo quando a água não 

tratada entrou no sistema, para uma desinfecção primária. Em alguns países a lei obriga 

que além do Cloro no processo de Clorinação também seja adicionado Amônia.  

(MANUTENÇÃO OFFSHORE, 2010) 
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2.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DA 

DESSALINIZAÇÃO 

 

 

A utilização dos sistemas de dessalinização é uma realidade cada vez mais presente 

no campo naval/offshore. 

Neste capitulo analisaremos as principais vantagens e desvantagens destes sistemas 

 

2.5.1 Vantagens 

 

Podemos observar ao longo desse trabalho que a utilização da dessalinização para 

produzir água é muito importante, logo possui inúmeras vantagens. Citaremos as principais 

vantagens dessa utilização. 

 Uma das principais vantagens da utilização dos equipamentos para 

dessalinizar água é o fato de se obter a partir de um recurso abundante e não utilizável em 

um recurso utilizável. A preocupação em economizar água e obter novas fontes desse 

recurso vem sendo uma preocupação do mundo moderno devido à escassez deste recurso. 

Com a consciência de preservação do meio ambiente da sociedade atual concluímos que 

dessalinizar água torna-se um método bastante eficaz de economia e de preservação 

ambiental.  

 Com a utilização de métodos como o da Osmose Reversa podemos obter 

águas desmineralizadas e ultrapuras, ideal para a produção de vapor para o abastecimento 

de turbinas a vapor. A utilização de água destilada é indispensável para o funcionamento 

deste tipo de equipamento. Impurezas presentes na água causam problemas e reduzem a 

quantidade de energia gerada. Segudo a Perenne, empresa do segmento de engenharia 

fabricante de equipamentos e prestadora de serviços de tratamento de água, a utilização de 

uma água destilada de boa qualidade, isenta de impurezas nas turbinas a vapor fará com 

que melhorem a sua eficiência operacional, aumentando a saída de energia em 10% ou 
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mais. Esse aumento parece ser pequeno, porém se tratando de aumento de eficiência de 

uma turbina a vapor de um navio ou uma plataforma é considerado bastante expressivo. 

 Uma grande preocupação com os tripulantes das embarcações é qualidade 

da água consumida. Devido ao tempo das viagens os tanques utilizados para guardar água 

podem ser facilmente contaminados. Os cuidados então com a vida humana presente nas 

embarcações torna-se muito importante. Existem alguns métodos de dessalinização, como 

o da osmose reversa,que eliminam 99,9% de vírus e bactérias presentes na água. Com isso 

podemos garantir uma melhor qualidade da água que será ingerida pela tripulação das 

embarcações.  

 A versatilidade dos equipamentos e o design compacto garantem uma 

melhor relação volume e peso-por-produção, isto facilita a instalação em navios e 

plataformas já que geralmente há limitações de espaço. 

 Devido à automatização os sistemas de dessalinização têm pouca 

necessidade de operadores. São projetados para necessitar o mínimo possível de 

manutenção preventiva. Não requerem períodos de parada significativos com exceção das 

rotinas de manutenção que são realizadas em aproximadamente de 4 a 6 meses.  

 Os equipamentos de Osmose Reversa possuem menos necessidade de 

manutenção do que os filtros, pois estes últimos acumulam mais matéria particulada. A 

expectativa da vida útil média das membranas de Osmose Reversa está na faixa de três a 

cinco anos. 

 O custo das membranas de dessalinização de água salgada decresceu mais 

de 10% por ano. A estimativa de mercado é que dentro de 5 anos, o custo das membranas 

deve cair cerca de 29%.(WATERONLINE, 2010) 

 

2.5.2 Desvantagens 

Como todo e qualquer método utilizado em qualquer área, há desvantagens na 

utilização dos sistemas de dessalinização.Vale ressaltar que as vantagens superam em 
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muito as desvantagens porém torna-se necessário conhecer algumas destas desvantagens. 

Citaremos aqui as principais desvantagens da utilização dos sistemas de dessalinização. 

 Apesar de já ter diminuído bastante o custo dos equipamentos referentes à 

tecnologia da dessalinização ainda é considerado alto. Porém se analisarmos mais 

detalhadamente essa questão observamos que o custo inicial é realmente muito elevado, 

mas a utilização ao longo do tempo, permite que o investimento seja superado em 

aproximadamente 4 anos (IDEIAS AMBIENTAIS, 2010). O custo referente aos processos 

com membranas também vem diminuindo ao longo dos anos, “não só pela maior escala de 

produção permitida como também pelo crescente conhecimento tecnológico adquirido.” 

Como exemplo disso observamos que os preços com ácidos e soluções cáusticas, 

empregados na indústria de produção de energia continuam aumentando enquanto os 

preços de dessalinizadores e equipamentos de membrana tendem a baixar, fazendo com 

que esse segmento industrial também utilize a dessalinização. 

 Outra desvantagem dos métodos de dessalinização é o consumo de energia. 

Para dessalinizar água são utilizados equipamentos que consomem muita energia. Nos 

equipamentos de osmose reversa , como são utilizadas pressões muito altas, as bombas de 

alta pressão consomem muita energia para suplantar a pressão osmótica e assim inverter o 

fluxo osmótico. Já nos processos de destilação o consumo de energia é muito grande 

devido à necessidade de ferver a água através dos equipamentos de troca de calor. 

Atualmente pelo processo de Osmose Reversa é consumido cerca de 3 a 3,5 kw/hora por 

metro cúbico de água potável produzida. (WATERONLINE, 2010) 

Estão sendo investidas pesquisas para utilização de energia solar e energia eólica 

para a redução do consumo de energia. Nos navios da Marinha essa preocupação com o 

gasto de energia é mais acentuada, pois com a redução do gasto de energia obtemos uma 

redução do gasto de combustível. Originando então um navio mais eficiente e com maior 

capacidade de combate. 

 A limpeza das membranas também é considerada uma desvantagem do 

sistema, visto que ocorre um crescimento biológico no interior das membranas, para 

reduzir esse crescimento são realizadas limpezas periódicas. 



29 

 

 Dentre as desvantagens citadas acima, a maior e mais preocupante, é o 

rejeito oriundo dos processos de dessalinização. Para termos uma idéia nos sistemas de 

dessalinização apenas 20% da água de alimentação é convertida em água potável. 

(WATERONLINE, 2010). Ou seja, para cada 5 litros de água salgada  apenas 1 litro de 

água potável é produzida, os outros 4 litros restantes são descartados como rejeito. O sal do 

rejeito se despejado no solo torna-o inutilizável para a agricultura além de poluir os 

aqüíferos. Infelizmente em nosso país ainda não há uma conscientização a respeito da 

preservação ambiental. O adequado descarte do rejeito deve ser uma preocupação de todos 

que utilizam processos de dessalinização. Como solução para esse problema o rejeito 

salgado pode ser utilizado para a piscicultura e a carcinicultura. 
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2.6 CUSTO DA ÁGUA DESALINIZADA 

 

Ao pensar em água dessalinizada associamos o custo como fator decisivo para estes 

sistemas. 

Sempre imaginamos o quão cara deve ser a utilização de tais métodos. 

Porém ao longo dos anos pode-se observar que o custo destas tecnologias vêm 

caindo muito, devido ao avanço tecnológico e também a produção em maiores escalas. 

O custo dos dessalinizadores são baseados na vazão ou seja, na quantidade de água 

que se pode obter por dia. 

Apesar de considerado alto o investimento inicial, se considerarmos as economias 

ao longo do tempo o equipamento estará totalmente pago dentre de 4 a 6 anos. 

Os dessalinizadores que possuem menor custo/beneficio são os que utilizam a 

tecnologia da Osmose Reversa , pois possuem maior eficiência purificadora. 

Os custos relativos ao equipamento serão apresentados a seguir: 

 

2.6.1 Custo de depreciação ou amortização 

 

É o custo total, incluindo importação, equipamentos auxiliares e instalação, 

dividido por 120 meses e pelo volume total de metros cúbicos produzidos (depende da 

capacidade da unidade) em 120 meses ou dez anos - tempo de vida útil da unidade; R$ ou 

US$/m
3
. mês; (SATTAMINI,LUCIO, 2010) 

 

2.6.2 Custo de operação 

É o custo anual ou mensal decorrente da operação da unidade, incluindo energia 

elétrica, peças de reposição e mão de obra de manutenção. Pode ser apresentado em custo 
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mensal ou por metro cúbico de água produzida, mais conveniente. (SATTAMINI, LUCIO, 

2010) 

 

Ao somar estas duas parcelas de custo obtemos o custo total mensal, ou por volume 

de água produzida. 

Valores internacionais apontam que o metro cúbico da água (1m³) dessalinizada 

custa cerca de US$ 0.60 de custo operacional e US$ 2.00 de custo de depreciação ou 

amortização do equipamento. Em números redondos, temos US$ 3.00 por metro cúbico de 

água dessalinizada. 

Já o metro cúbico da água fornecida por rebocadores para as Plataformas Offshore, 

custa em média US$20,00. (SATTAMINI, LUCIO, 2010) 

Portanto podemos observar a grande economia que o investimento em 

equipamentos de dessalinização oferecem para o segmento Naval/Offshore. 
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3. CONCLUSÃO 

 

 

A dessalinização é uma boa alternativa para atender a demanda de água nas 

embarcações e plataformas offshore. 

 

Visto que vários países já enfrentam problemas de escassez de água, sua utilização 

só tende a crescer já que a falta de recursos hídricos é um problema iminente. 

 

Devido à tecnologia os dessalinizadores estão apresentando um designer cada vez 

mais compacto o que impulsiona a aplicação no campo naval. 

 

Outro fator determinante para a utilização de tais sistemas deve-se à qualidade da 

água produzida. Alguns sistemas de dessalinização apresentam águas com 99,9% de 

pureza, inclusive garantem a eliminação de vírus, bactérias e fungos. 

 

A significativa queda no preço do investimento desses sistemas e a menor relação 

custo/beneficio contribuem para aumentar a sua utilização na indústria naval. 

 

Podemos observar ao longo desse trabalho que as desvantagens da utilização da 

dessalinização é superada em muito pelas vantagens oferecidas por tais sistemas. Assim 

como seus custos que são reduzidos com a utilização ao longo dos anos. 

 

Tendo em vista todos os motivos observados neste trabalho a dessalinização é uma 

alternativa econômica, eficaz e eficiente para produzir água em navios e plataformas. 
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