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RESUMO 

 

A água doce é fundamental a vida humana. No entanto, sua disponibilidade nem 

sempre é elevada e com isso há a necessidade de buscar fontes alternativas para 

consegui-la que não seja apenas utilizar o que é ofertado naturalmente em rios, 

lagos, chuvas e geleiras. É a partir desse pensamento e, com o auxílio da ciência, 

que a humanidade busca a produção da água doce através da fonte mais abundante 

possível na Terra: Os oceanos. Este trabalho apresenta um resumo acerca de 

diversos processos de dessalinização da água e sua história. Em sequência, sugere 

um novo método baseado na osmose direta que através de uma blindagem térmica 

para solubilidade, permite um processo contínuo de dessalinização da água. A ideia, 

ao ser avaliada teoricamente, demonstrou resultados satisfatórios, o que levou a 

indicações de procedimentos a serem realizados na área de pesquisa para confirmar 

a análise teórica e assim poder colocá-lo em prática.  

 

Palavras-Chave: Osmose Direta, Dessalinização, Blindagem Térmica, Água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Fresh water is essential to human life. However, its availability is not always high and 

with that there is the need to seek alternative sources to get it other than just use 

what is given naturally in rivers, lakes, and glaciers. From that thought and, with the 

aid of science, mankind seeks the production of fresh water through the most 

abundant source possible on Earth: the oceans. This work presents a summary 

about several processes of desalination of water and its history. In sequence, 

suggests a new method based on direct osmosis through a thermal shield to 

solubility, permits a continuous process of water desalination. The idea, to be 

evaluated theoretically demonstrated satisfactory results, which led to indications for 

procedures to be carried out in the area of research to confirm the theoretical 

analysis and to put it into practice.  

 

Keywords: Direct Osmosis, Desalination, Heat Shield, Water. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho realizado foca em apresentar os conceitos e alicerces da 

dessalinização, bem como os diversos métodos empregados para realizá-la e sua 

importância para o Brasil e demais países. Para isso, fez-se uma pesquisa sobre as 

origens das técnicas e percepções de dessalinização ao longo da história da 

humanidade e sua crescente valorização especialmente no pós segunda guerra 

(DELYANNIS e  BELESSIOTIS, 2010). 

A água é utilizada tanto para consumo e higiene quanto para processos 

industriais e atividades agropecuárias, sendo estes dois últimos de volume requerido 

consideravelmente superior ao uso doméstico (United Nations, 2015, P. 42). Embora 

a maior parte da superfície da Terra seja coberta por água, apenas 2,5% desta é de 

água doce - salinidade<1ppm de acordo com site da USGS atualizado em 2015 - e é 

justamente esta que é própria para consumo humano e de maior importância para a 

agropecuária e indústria. Este fato torna-se irônico quando mesmo em um planeta 

majoritariamente coberto por água, em diversas partes do globo a escassez dela 

culmina em mortes de pessoas ou plantações. Além disso, para a instalação de 

fábricas é preciso um estudo e planejamento acerca das fontes hídricas disponíveis, 

demonstrando que a ausência de água significa também a impossibilidade de 

operações fabris. A consequência é a impossibilidade de unidade fabril em 

determinada região por motivos físicos e hidrográficos.  

   O provável método mais antigo de dessalinização conhecido pelo ser 

humano é a destilação, onde o solvente ao entrar em ebulição e/ou evaporar separa-

se do soluto, e posteriormente condensa sem a presença do sal. Este método foi 

observado e documentado ainda por Aristóteles em Meteorology na percepção e 

explicação do ciclo da água, onde acrescenta de acordo com a tradução de Webster 

presente no site do MIT: 

 

Água salgada quando se torna vapor fica doce, e o vapor não forma água 

salgada quando condensa novamente. Isso é conhecido por experiência. 

 

Curiosamente na atualidade grandes unidades de produção de água doce a 

partir de água salgada baseiam-se nesse conceito. Embora não seja através da 

energia solar (e o ciclo da água que por sua vez funciona como um grande processo 



14 
 

contínuo de dessalinização natural), o método de destilações sucessivas com flash, 

um processo conhecido como MSF, usa a destilação como método de 

dessalinização. 

 Já a Osmose Reversa (RO) ganhou repercussão e fama devido a aparelhos 

portáteis para barcos e botes salva vidas, e é um entre outros métodos de 

dessalinização utilizando membranas. Sua aplicação em escala industrial também é 

crescente e atualmente figura como método mais utilizado (Global Water 

Intelligence, apud GHAFFOUR et al, 2013). 

Contudo, os processos de dessalinização historicamente eram, em geral, de 

custo elevado quando focados em grandes volumes produzidos. Assim, é 

fundamental que estudos e pesquisas sejam feitos (como vem sendo cada vez mais 

crescente) no intuito de reduzir tais custos ou encontrar processos mais viáveis 

economicamente (GHAFFOUR et al, 2013) Desta forma, visto que a previsão de 

crescimento populacional é elevada ainda para os próximos anos (ONU, 2015), é 

imprescindível que se invista na dessalinização da água oceânica para que essa 

fonte tão abundante não seja ignorada ou que seu potencial hídrico não seja 

desperdiçado.  

O presente trabalho aborda esses temas, sua importância e propõe ainda 

algumas possibilidades promissoras relativas a um método que ganha cada vez 

mais interesse que é a dessalinização a partir da Osmose Direta (FO – Foward 

Osmosis).    
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2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem por objetivo a compreensão geral acerca da 

dessalinização da água do mar e sua inerente importância.  Sendo assim, busca não 

só localizar o leitor em uma perspectiva histórica a fim de estruturar a crescente 

necessidade e avanço tecnológico, como abordar as principais técnicas utilizadas, 

incluindo, quando possível, informações sobre vantagens e desvantagens, custos, 

processos de operação e relevância atual e prevista.  

Os métodos de dessalinização apresentados são: 

 

 Dessalinização Solar (Solar Desalination) 

- Destilação Solar 

- Humidificação Desumidificação Solar (Solar Humidification 

Dehumidification (HDH)) 

- Humidificação Multi-Efeito (Multiple-Effect Humidification (MEH)) 

 Destilação (Distillation) 

- Destilação Flash de Multi Estágios (Multi-stage Flash Distillation 

(MSF)) 

- Destilação Multi Efeito (Mutiple-Effect Distillation (MED|ME)  

- Compressão Vapor (Vapour-Compression (VC)) 

 Processos de Membrana (Membrane processes) 

- Eletrodiálise Reversa (Eletrodialysis Reversal (EDR)) 

- Osmose Reversa (Reverse Osmosis (RO)) 

- Destilação com Membranas (Membrane Distillation (MD)) 

- Osmose Direta (Foward Osmosis (FO)) 

 Dessalinação por Congelamento (Freezing desalination) 

 Troca Iônica (Ion Exchange)  

  Outras formas de dessalinização  

 

Por fim, após a apresentação dos processos mais comuns e importantes de 

dessalinização, novas possibilidades são sugeridas, buscando assim a reflexão 

acerca do assunto.   
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3 UMA ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

3.1 PRÉ-HISTÓRIA E ANTIGUIDADE 

 

As origens da dessalinização como um processo realizado sob os cuidados 

do ser humano são desconhecidas, e muito provavelmente durante um longo 

período de tempo não foi documentada.  No entanto, é coerente admitir que a 

destilação seja um fenômeno observado desde os primórdios da humanidade, 

gerando interesse de gerações seguidas aos quais finalmente produziram curtos 

relatos documentados datando mais de 3 milênios. As mais conhecidas citações 

sobre dessalinização neste período estão no velho testamento da Bíblia, sendo um 

no livro de Jó 36,27 em que diz “Ele atrai as gotas de água, e do seu vapor as 

destila em forma de chuvas” e outro posterior em Êxodo 15, 25. Um exemplo ainda 

da antiguidade está na passagem do filósofo Aristóteles em que afirma  que água 

salgada após vaporizar torna-se doce e que esse não retorna a água salgada 

quando condensa.  

Algum tempo depois, no antigo império Romano, Plínio documentou em livro 

de sua autoria um método consciente realizado pelo ser humano para obter água 

doce. Plínio, O Velho, como também era conhecido, foi um naturalista e oficial 

romano. No livro História Natural, em tradução digitalizada de John Bustock, ele 

conta que era uma preocupação para as pessoas nas viagens realizadas de navio a 

obtenção de água potável, com isso ele indica algumas técnicas. Entre elas está 

uma em que estendia-se lã de ovelha para o lado de fora da embarcação, e que 

essa absorvia o vapor de forma que ao torcer a lã posteriormente adquiria-se água 

quase doce.  Outra forma sugerida é de mergulhar no mar esferas de cera ocas ou 

vasos selados envoltos em rede para que enchessem de água, que segundo sua 

descrição, era doce e potável. Ainda indica uma filtração utilizando terra argilosa que 

também tornaria a água própria para consumo humano.  

Outra técnica semelhante foi relatada por Basílio de Cesareia, onde água do 

mar era aquecida em jarros e próximo à boca destes eram colocadas esponjas 

naturais das quais posteriormente seria retirada a água (DELYANNIS e 

DELYANNIS, 2013). Uma ilustração representativa da técnica está na figura 1: 
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Fonte: HOWARTH apud BIRKETT (1984) 

Figura 1 Método de dessalinização de São Basílio ilustrado por artista moderno 
 

Com o passar do tempo, a técnica de destilação foi aperfeiçoada pelos 

alquimistas, em especial à Maria “a Profetisa” (PÁEZ e GARRITZ, 2013). Isto 

aconteceu, pois alambiques foram criados e aperfeiçoados para purificar as 

substâncias, conforme figura 2 apresenta. Estes destiladores eram, por vezes, 

aquecidos pelo sol, e apesar de se assemelharem mais com as vidrarias de 

laboratórios químicos dos dias atuais, foram importantes para o processo de 

dessalinização que viria a ser investigado em seguida, depois que este 

conhecimento se espalhou até finalmente chegar à Europa ocidental. 

 

Fonte (adaptado): PÁEZ  e GARRITZ (2013) 

Figura 2: Alambiques de Maria “A Profetisa” 
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3.2 RENASCIMENTO 

 

Leonardo da Vinci, entre tantas invenções e produções científicas e artísticas 

que o tornaram extremamente famoso, também sugeriu e desenhou uma forma 

barata de destilar água em pequenas quantidades (PARTINGTON apud BIRKETT, 

1984). O aparato consistia em unir dois destiladores a um fogão de cozinha de forma 

a aproveitar o calor do fogão para destilar conforme presente na figura 3:  

 

Fonte: http://www.museoscienza.org/english/leonardo/models/macchina-leo.asp?id_macchina=59, 
2016 

Figura 3: Forno de dupla câmara (onde se pode alocar os alambiques) de DaVinci 

 

 Ainda no século XVI Giovani Batista Della Porta desenvolveu e publicou entre 

seus livros, sistemas de destilação e consequentemente dessalinização (DELLA 

PORTA, 1609). Foi também precursor da umidificação desumidificação 

(DELYANNIS, 2003) 

Avanços tecnológicos significativos nos processos de obtenção de água 

potável não foram numerosos ou documentados durante os anos que vieram em 

seguida até que Robert Boyle figurou com suas experiências em química e 

destilações à vácuo. Essa tecnologia somada às navegações culminaram na 

primeira disputa de patentes na área de dessalinização: William Walcot e Robert 

Filtzgerald travaram uma briga judicial na Inglaterra (DELYANNIS e DELYANNIS, 

2013). A invenção de Filtzgerald foi tão relevante que medalhas foram 

confeccionadas em homenagem e comemoração ao feito conforme exposto na 

figura 4. 

http://www.museoscienza.org/english/leonardo/models/macchina-leo.asp?id_macchina=59
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Fonte: BIRKETT (1984) 

Figura 4: Medalhas em homenagem ao destilador de Filtzgerald 

 
 

3.3 SÉC XVIII 

 

Nos anos seguintes a 1700, já havia sido reportado que o gelo formado a 

partir do mar, quando derretido gerava água potável. A princípio o primeiro a 

observar isso foi o físico dinamarquês Thomas Bartholinus, seguido por 

experimentos de Robert Boyle e Samuel Reyer que propôs esse método como fonte 

de água doce. Uma publicação sobre o porquê do fenômeno foi feita por Jesuit 

Kircher. Observações e publicações continuaram sendo feitas, a proposta foi usada 

pelo capitão James Cook em seu navio, mas foi o italiano Anton Maria Lorgna quem 

pela primeira vez sugeriu um modelo de processo para dessalinização a partir do 

degelo da água do mar (NEBBIA e MENOZZI,1968). O caminho estava 

definitivamente aberto para os avanços tecnológicos na técnica de dessalinização 

por descongelamento.  
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3.4 SÉC. XIX 

 

A máquina à vapor foi o foco do desenvolvimento tecnológico e industrial 

dessa época, revolucionando a forma de produção e de vida da Europa e suas 

colônias. Tecnologias e características acerca do vapor foram descobertas e 

inventadas. Consequentemente surgiu o condensador de superfície criado por 

James Watt.  Tal condensador foi um grande avanço para a dessalinização por 

destilação (LYLE apud BIRKETT, 1984).  

Esse avanço técnico, somado a outras tecnologias emergentes, criadas a 

priori não para dessalinização, acabaram por gerar um plano de fundo para a 

invenção de um destilador de tubo vertical, cuja patente inglesa pertenceu à 

Normandy. Esse equipamento foi muito utilizado em navios (BIRKETT e 

RADCLIFFE, 2014). Um desenho do referido está na figura 5.  

 

Fonte: BIRKETT e RADCLIFFE (2014) 

Figura 5: Destilador de Normandy 
 

Do outro lado do oceano Atlântico, nos Estados Unidos, em 1870 surgiu a 

primeira patente de dessalinização por destilação proveniente de energia solar, um 
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processo que pouco havia avançado desde os tempos de Della Porta (DELYANNIS, 

2003). Os detentores da referida eram Wheeler e Evans. Dois anos mais tarde, foi 

construído no Chile a primeiro dessalinizador solar por destilação em grande escala 

do mundo, cuja foto está na figura 6, mediante um projeto do engenheiro sueco 

Carlos Wilson. A planta operava produzindo em média 22,70 m³ de água potável por 

dia, a partir de água com salinidade de 140000 ppm (14g/Kg) (HARDING apud 

DELYANNIS, 2003). 

 

 

Fonte: TELKES M, 1956 apud DELYANNIS  2003 

Figura 6: Planta de destilação solar no Chile, a primeira do mundo. 
 

De volta à Europa e próximo ao final do século, mais aperfeiçoamentos foram 

sendo feitos nos processos e máquinas, dos quais surgiram novos evaporadores e a 

patente da concepção (mesmo que sem todos os cálculos) do MSF (flash de 

múltiplos estágios) (BIRKETT, 1984).  
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Fonte: ANON 1904, apud BIRKETT. (1984) 

Figura 7: Destilador de 6 efeitos ao final do séc XIX 
 

3.5 INÍCIO DO SÉC XX 

 

O séc XX começou com as tecnologias antigas sendo aperfeiçoadas pela 

melhoria constante e natural da ciência. A técnica de obtenção a partir de 

congelamento e descongelamento, por exemplo, foi ainda de interesse por parte de 

alguns e na Rússia era utilizada a partir do frio natural local (SHNEIDEROV apud 

BIRKETT, 1984) mas na Inglaterra foi criada a provável primeira estação de 

dessalinização por descongelamento utilizando resfriamento artificial em 1936 

(ZSIGMONDY e BACHMANN apud BIRKETT, 1984) 

No começo dos anos 30 os primeiros ensaios acerca de separação por 

membranas começaram a ser feitos, mas ainda não focados em dessalinização. 

Pouco depois a eletrodiálise também entrou em cena, mas teria de esperar da 

mesma forma um pouco mais para ser viável em grande escala (BIRKETT, 1984). 

Uma das formas de dessalinização que continuou crescendo foi a destilação 

solar. Houve grande interesse por parte da Califórnia que enfrentou uma grande 

seca e com isso incentivou essa técnica. Além disto, foi interessante procurar formas 
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simples e baratas de produzir água doce uma vez que os barcos e navios do 

exército americano estavam diante da Guerra (DELYANNIS, 2003). 

 

3.6 SÉC XX SEGUNDA PARTE 

 

A Segunda Guerra passou e a dessalinização em técnica e escala emergiu. 

Os avanços científicos provenientes do período conflituoso muito provavelmente 

catalisaram o aperfeiçoamento da dessalinização. Além disso, a população voltou a 

crescer (e muito) o que, somado aos danos da guerra, contribuíram para a falta de 

água potável em diversas partes do planeta (DELYANNIS e BELESSIOTIS, 2010) 

No entanto, os custos de processos de dessalinização eram altos e com isso 

o senador da Califórnia, Clair Engle, em 1952 fez a primeira legislação autorizando 2 

milhões de dólares por um programa de 5 anos que desenvolvesse métodos 

economicamente viáveis para produção de água doce a partir da salgada. Foi então 

que em julho do mesmo ano a Secretaria de Interior criou a Office of Saline Water 

(OSW). O objetivo da OSW era financiar essa pesquisa. (DELYANNIS e 

BELESSIOTIS, 2010) 

O governo americano aumentou gradativamente o apoio financeiro para essa 

área de pesquisa, chegando a 185 bilhões de dólares autorizados em  1972. 

A OSW deu resultado e 5 plantas de dessalinização foram testadas e 

apresentadas com o passar dos anos, sendo elas:  

 

a)  uma com tecnologia MED implementada no Texas, vide figura 8; 
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Fonte: Delyannis e Belessiotis (2010) 

Figura 8: Destilador de múltiplos efeitos da OSW no Texas 
 

b)  Uma com tecnologia MSF com 36 estágios implementada próxima à San 

Diego, na Califórnia, vide figura 9; 

 

 

Fonte:  Delyannis e Belessiotis (2010) 

 Figura 9: Destilador MSF da OSW na Califórnia  
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c)  Uma com tecnologia VC em Roswell, Novo México, vide figura 10; 

 

Fonte: E. Delyannis, V. Belessiotis (2010) 

Figura 10: Destilador por VC da OSW no Novo México 
 

d)  A primeira planta comercial com tecnologia de eletrodiálise, em Webster, 

Dakota do Sul, vide figura 11; 

 

 

Fonte: Delyannis e Belessiotis (2010) 

Figura 11: Dessalinizador por Eletrodiálise da OSW em Dakota do Sul 
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e) Uma de destilação a partir da energia solar, em Daytona Beach, Flórida, 

vide figura 12. 

 

 

Fonte: Delyannis (2003) 

Figura 12: Destilador Solar da OSW na Flórida 
  

Foi construída também uma planta com tecnologia de congelamento, próxima a 

Clear Water, Flórida, mas esta se demonstrou inviável economicamente e foi 

abandonada. Uma fotografia desta unidade está abaixo na figura 13. 

 

 

Fonte: Delyannis e Belessiotis (2010) 

Figura 13: Dessalinizador por congelamento da OSW na Flórida 
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Fez-se ainda uma estação para avaliar corrosão e outros testes acerca da 

dessalinização em Wrightsville Beach, Carolina do Norte.  

Em 1972 o governo americano considerou as pesquisas avançadas e parou de 

financiá-las, deixando isto a cargo de empresas privadas que se interessassem. 

Com isso, a OSW chegou ao fim (DELYANNIS e BELESSIOTIS, 2010). 

Vista as novas tecnologias que surgiram e foram aperfeiçoadas para o processo 

de dessalinização congressos, encontros e simpósios começaram a ser realizados. 

Em um deles, na Grécia, 40 artigos foram apresentados e dentre eles estava 

“Seawater demineralization by means of a semi-permeable membrane” de Sydney 

Loeb, UCLA. Foram os primeiros passos firmes do que em poucos anos seria o 

método de dessalinização por osmose reversa. O processo de RO teve sua primeira 

aplicação prática em 1973 (DELYANNIS e BELESSIOTIS, 2010) 

Depois disso a revista “Desalination”, cuja capa está na figura 14, foi criada e 

outras técnicas de dessalinização foram sendo desenvolvidas, enquanto as antigas 

passaram ser cada vez mais aprimoradas e discutidas. Encontros e congressos 

continuam sendo feitos, nos quais métodos promissores são debatidos para esse 

assunto.  

 

 

Fonte: Elsevier, 2016 

Figura 14: Capa da revista Desalination 
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4 CARACTERÍSTICAS DOS OCEANOS 

 

Para obter-se água através de dessalinização a nível global é preciso uma 

fonte suficientemente elevada de água salgada. Logo a opção existente são os 

oceanos e portanto é de fundamental importância conhecer suas características a 

fim poder aplicar técnicas adequadas a cada condição de temperatura, salinidade, 

profundidade e outras.  

 

4.1 TEMPERATURA 

4.1.1 TEMPERATURA SUPERFICIAL 

 

A temperatura superficial das águas dos oceanos varia entre 4°C e 35°C 

conforme é perceptível pelas imagens da NASA. Essa variação dá-se pela diferença 

de incidência de radiação solar em cada região do globo. No entanto, a variação 

como um todo é pouco perceptível em cada local ao longo do ano visto que a água 

possui alta capacidade térmica o que contribui para uma maior estabilidade térmica. 

 A seguir, na figura 15, segue o recorte de 12 meses consecutivos. Os demais 

meses a partir de Julho de 2002 podem ser obtidos no site da NASA, 2015.  
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|

 

Fonte: NASA (2015) 

Figura 15: Temperatura oceânica ao longo de 1 ano, pela Nasa 
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Fonte: NASA (2014, 2015) 

Figura 15 (continuação): Temperatura oceânica ao longo de 1 ano, pela Nasa 
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4.1.2 TEMPERATURA X PROFUNDIDADE 

 

Os oceanos possuem diferentes temperaturas conforme se aumenta a 

profundidade. Em determinadas faixas essa temperatura fica constante. O perfil de 

temperatura x profundidade é chamado de termoclina e um exemplo está presente 

na figura 16.  

 

 

Fonte (adaptado): http://www.mares.io.usp.br/iof201/c2f7.html 

Figura 16: Termoclinas de médias, baixas e altas latitudes respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mares.io.usp.br/iof201/c2f7.html
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4.2 SALINIDADE  

 

A salinidade dos oceanos está compreendida entre 30 – 40ppm conforme a 

sonda Aquarius da NASA registrou pela primeira vez em 2011 (NASA, 2011) e está 

apresentado abaixo na figura 17 

 

 

Fonte: NASA (2011) 

Figura 17: Imagem da Sonda Aquarius com legenda de salinidade 
 

É importante observar que a salinidade não se altera de forma significativa 

com a profundidade, uma vez que o sal presente na água do mar é 

predominantemente NaCl e que sua solubilidade em diferentes temperaturas é 

quase constante conforme mostrado no gráfico a seguir, figura 18: 
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Fonte (adaptado): University of Massachussets, 2015 

Figura 18: Curva de solubilidade x temperatura de alguns sais, incluindo NaCl 

 

Segundo material disponibilizado no site da oceanografia da UFBA por 

Vanessa Hatje, para uma composição de 34,4g sal por L de água do mar tem-se 

mais de 99% dessa massa com a seguinte distribuição de íons dissolvidos: 
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Tabela 1: Distribuição de íons dissolvidos na água do mar (base de 1 litro de água) 

 
massa (g)     massa molar (g/mol) Mols 

        Cl- 18,980 35,500 0,535 

      Na+ 10,566 23,000 0,459 

SO4
2- 2,649 96,000 0,028 

Mg2+ 1,272 24,000 0,053 

HCO3
- 0,140 61,000 0,002 

Ca2+ 0,400 40,000 0,010 

K+ 0,380 39,000 0,010 

Total 34,387 
 

1,097 
 

 

Mantendo-se as proporções, para uma salinidade de 37,00g/L (NASA, 2011) 

teríamos cerca de 1,180 mols/L de partículas em solução.  
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5 MÉTODOS DE DESSALINIZAÇÃO 

 

5.1 DESSALINIZAÇÃO SOLAR 

5.1.1 DESTILAÇÃO SOLAR  

 

Esse sistema de dessalinização consiste, basicamente, em destilar a água a 

partir da radiação solar em pressão ambiente. É, até onde se sabe, o sistema mais 

antigo de dessalinização utilizado pelo homem devido sua simplicidade e facilidade 

de montagem/obtenção de materiais para a operação.  Um exemplo bastante 

comum desse método é deixar água salgada em recipientes cobertos com vidro para 

que essa vaporize e posteriormente condense. Observa-se que esta forma está 

diretamente ligada à ideia de estufa e consequentemente se assemelha ao ciclo 

natural da água (HAMED, et al, 1993). Um esquema está a seguir na figura 19.  

 

Fonte: Hamed et al (1993) 

Figura 19: Esquema de um destilador solar 
 

No entanto, embora seja um processo simples e barato em sua essência, 

possui desvantagens que devem ser consideradas como a necessidade de grandes 

áreas (para produções em larga escala), produção dependente de fatores climáticos 

e processo lento de baixa eficiência se comparado a outras formas de 

dessalinização. Além disso, a proximidade da água salgada com o local de 

condensação em um mesmo recipiente atrapalha a eficiência e contribui para 

problemas de corrosão devido aos sais (HAMED et al, 1993).  
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Acerca da potabilidade da água, ela é apropriada para consumo humano visto 

que os sais, orgânicos ou inorgânicos, foram retirados na destilação e que a 

radiação solar é suficiente para eliminar grande parte dos microrganismos presentes 

no meio (QIBLAWEY e BANAT, 2008). 

 

5.1.2 UMIDIFICAÇÃO – DESUMIDIFICAÇÃO 

 

Diante da baixa eficiência da destilação simples, uma alternativa estudada e 

empregada foi a de recorrer a correntes de ar para retirar o vapor de água. Assim, 

ao estudar a transferência de massa de sistemas controlados, pode-se obter melhor 

aproveitamento ajustando a temperatura e vazão de uma corrente de ar a ser 

umidificada pelo vapor de água resultante da evaporação por radiação solar. Em 

seguida, em outro local da unidade, o vapor arrastado é novamente condensado. 

Esse método ficou conhecido como umidificação-desumidificação.  

Um artigo de 2011 relata o estudo feito no Chinese Academy of Sciences and 

HIMIN Solar Co. com uma produção de 1000L/dia de água potável a partir de água 

salgada (YUAN et al, 2011). Imagens da unidade estão a seguir nas figuras 20 e 21: 

 

 

Fonte: Yuan et al (2011) 

Figura 20: Aquecedores de ar por radiação solar 
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Fonte (adaptado): Yuan et al (2011) 

Figura 21: Equipamento de umidificação desumidificação e tanques 
 

O estudo observou que a vazão de ar na saída dos aquecedores podem 

alcançar 118°C quando a incidência de radiação solar é de 760W/m². Além disso, a 

corrente de saída do umidificador teve temperatura entre 40°C e 55°C e a umidade 

ficou em torno de 80 e 90%.  

Outra publicação de 2011 teve como foco a dessalinização por umidificação-

desumidificação, no entanto, abordou-se o tema de maneira teórica e numérica. O 

sistema modelado pelo método DoE (Design of Experiment) conclui que a vazão 

mássica, a temperatura de alimentação da água, a entrada de ar, as características 

dos parâmetros do condensador e o fluxo total de calor tem grande influência na 

produção de água potável (FARSAD e BEHZADMEHR, 2011).  

 

5.2 DESTILAÇÃO 

5.2.1 DESTILAÇÃO FLASH DE MULTI-ESTÁGIOS (MSF) 

 

A destilação Flash de Múltiplos estágios consiste em um equipamento 

semelhante a um grande trocador de calor. Basicamente, a entrada é composta de 

água salina que encontra em contra corrente um fluxo de calor. Esse fluxo de calor 

ocorre no condensador onde uma corrente externa de vapor se condensa e cede 
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calor para o sistema. Desta forma, parcelas de água são evaporadas sob vácuo e 

respectivamente condensadas formando o destilado, enquanto a parcela que não 

evaporou persiste como uma solução salina, agora mais concentrada, e ambas 

seguem adiante no equipamento para uma nova célula. Nesta outra parte a pressão 

é reduzida, visando uma melhor extração de água e retirada de sais, e 

consequentemente a temperatura pode ser também reduzida. Assim, o processo 

segue em quantos estágios forem necessários para que se adquira a quantidade de 

água destilada almejada e simultaneamente obter uma salmoura de concentração 

consideravelmente elevada. (United States Office Of Saline Water, 1962) 

Por tratar-se de um processo sem grandes complicações tecnológicas, isto é, 

baseia-se na modelagem de balanço e transmissão de calor e massa, com as 

características termodinâmicas das substâncias envolvidas, foi amplamente 

utilizada, representando no início desta década cerca de 26% da dessalinização 

mundial (Global Water Intelligence, apud GHAFFOUR et al, 2013). Esquema do 

sistema MSF está na figura 22 abaixo.  

 

 

Fonte (adaptado): United States Office of Saline Water (1962) 

Figura 22: Esquema MSF 
 

 

 

 

https://play.google.com/store/books/author?id=United+States.+Office+of+Saline+Water
https://play.google.com/store/books/author?id=United+States.+Office+of+Saline+Water
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5.2.2 DESTILAÇÃO A MÚLTIPLOS EFEITOS (MED) 

 

O processo de destilação a múltiplos efeitos consiste em evaporar com auxílio 

de pressões reduzidas uma solução salina e utilizá-la, em seguida, para aquecer a 

próxima etapa enquanto condensa ao trocar calor com a solução salina presente 

neste equipamento. Assim, os efeitos são realizados de forma sucessiva e a cada 

novo efeito o condensado é recolhido como água doce. No final do processo, a 

solução que passa pelos efeitos e não evapora é retirada, sendo uma solução mais 

concentrada de sal que a original. (United States Office Of Saline Water, 1962) 

A cada passagem de efeito aumenta-se o vácuo gradativamente. Já a 

temperatura é controlada desde a primeira etapa, pois como se trata de um trocador 

de calor, é necessário o cuidado com a incrustação e corrosão, desta forma não 

podendo atingir temperaturas muito elevadas. Consequentemente, a temperatura 

decai ao longo do processo (SANTOS, 2005). Um esquema de MED está na figura 

23:  

 

Fonte (adaptado): United States. Office of Saline Water (1962) 

Figura 23: Esquema MED 
 

5.2.3 DESTILAÇÃO POR COMPRESSÃO DE VAPOR 

 

A unidade de VC funciona recebendo água salina que passa por um trocador 

de calor com as demais correntes de saída do processo (salmoura e água doce). Em 

seguida vai para uma câmara (Evaporador Condensador) onde há mais trocas 

térmicas e parte da solução evapora. Esta etapa do processo ocorre sob vácuo 

https://play.google.com/store/books/author?id=United+States.+Office+of+Saline+Water
https://play.google.com/store/books/author?id=United+States.+Office+of+Saline+Water


40 
 

parcial para facilitar a evaporação e em temperatura não muito elevada no intuito de 

evitar incrustação e corrosão, visto que a evaporação ocorre em contato com a 

tubulação na qual passa o vapor, de forma semelhante ao método MED (SANTOS, 

2005). 

A água que evaporou é então comprimida e volta em contra-corrente com a 

água salina pré aquecida dentro da câmara. Desta forma, após ceder calor pra água 

que entra no processo, esse vapor condensa e sai do sistema. A salmoura aquecida 

sai também trocando calor nessa unidade (United States Office Of Saline Water, 

1962). O sistema de compressão a vapor está demonstrado na figura 24.  

Este processo é útil para necessidades de equipamento compacto, visto que 

não requer elevado volume, no entanto o gasto com energia elétrica é considerável, 

visto que o compressor funciona com energia proveniente de um motor elétrico.  

 

 

Fonte (adaptado): United States. Office of Saline Water (1962) 

Figura 24: Esquema VC 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/books/author?id=United+States.+Office+of+Saline+Water
https://play.google.com/store/books/author?id=United+States.+Office+of+Saline+Water
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5.3 PROCESSOS DE MEMBRANA 

 

5.3.1 ELETRODIÁLISE REVERSA 

  

A Eletrodiálise Reversa é um processo onde os íons presentes na água são 

retirados por atração elétrica. Desta forma, água salgada é adicionada ao sistema e 

devido à um potencial elétrico gerado por um cátodo e um anodo, os íons são 

separados, por  membranas permeáveis a cátions e permeáveis à ânions 

alternadamente,  de uma parcela de água que permanece 

dessalinizada/desmineralizada. Assim, com o passar do tempo alguns 

compartimentos contém água doce enquanto outros contém água salgada (United 

States. Office Of Saline Water, 1962). 

É chamada de Eletrodiálise Reversa pois visando a conservação das 

membranas presentes no processo, o campo elétrico é invertido frequentemente 

(SANTOS, 2005). Abaixo, na figura 25, está representado o sistema referido.    

 

 

 

Fonte (adaptado): United States. Office of Saline Water (1962) 

Figura 25: Esquema Eletrodiálise Reversa 
 

https://play.google.com/store/books/author?id=United+States.+Office+of+Saline+Water
https://play.google.com/store/books/author?id=United+States.+Office+of+Saline+Water
https://play.google.com/store/books/author?id=United+States.+Office+of+Saline+Water
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É um processo de baixa eficiência, ou seja, não é possível extrair toda a 

quantidade de sais em uma única passagem (SANTOS, 2005).   

 

5.3.2 OSMOSE REVERSA 

 

Dentre todos os processos já criados e experimentados pela humanidade 

para a dessalinização a osmose reversa é a que atingiu maior utilização e produção 

em volume de água (Global Water Intelligence, 2012, apud GHAFFOUR et al, 2013). 

Seu método consiste em forçar a passagem de água através de membranas semi-

permeáveis com a aplicação de pressão externa que supere a pressão osmótica da 

solução salina. Assim, os íons ficam retidos na membrana e a água doce é retirada 

no outro compartimento (SANTOS, 2005). 

O grande problema desse processo é o custo devido aos gastos com energia 

para aplicação da pressão. A princípio, pressões de 60 a 80 bar são exigidas na 

osmose reversa da água do mar (DARWISH, 2000). Desta forma, muitos estudos 

são feitos para encontrar membranas mais eficientes, ou seja, que tenham o 

diâmetro de abertura seletivo realmente somente aos íons dos sais dissolvidos de 

forma que facilitem a permeabilidade da água pura, reduzindo os custos do 

processo.  O sistema está esquematizado na figura 26. 

Um detalhe relevante acerca do método é a necessidade de pré tratamento 

para retirar outras impurezas que possam danificar as membranas. Como outros 

minerais e microrganismos (SANTOS, 2005).  
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Fonte: (Santos, 2005) 

Figura 26: Esquema do processo de RO 

 

 

5.3.3 DESTILAÇÃO COM MEMBRANAS (MD) 

 

A destilação com membranas consiste basicamente na utilização de uma 

membrana hidrófoba, ou seja, seletiva aos estados físicos da água (líquida e vapor). 

Assim, aquece-se a solução salina que evapora e assim passa pela membrana. 

Sequencialmente, condensa e não retorna à solução original visto que a membrana 

não permite, sendo então coletada a água doce (SANTOS, 2005). 

5.3.4 OSMOSE DIRETA (FO) 

 

O processo de osmose direta é um processo natural, passivo, motivado pelo 

gradiente de concentração das soluções vizinhas separadas por uma membrana 

semi-permeável. Assim, uma pressão é gerada por esse gradiente e o solvente 

migra através das membranas para o local de maior concentração para equilibrar o 

sistema termodinâmico (Forward Osmosis Tech, 2015) 

A utilização da osmose direta para dessalinização não é algo, em princípio, 

intuitivo, visto que no processo há aumento da concentração de sais na solução 
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menos concentrada. No entanto, para conseguir água doce com osmose direta o 

fundamento consiste em utilizar uma solução salina específica na qual os sais 

possam ser retirados posteriormente deixando somente a água doce sendo, 

portanto, uma espécie de pré-tratamento a priori (ACHILLI et al, 2010). 

O método é de separar a água do mar de outra solução de maior 

concentração (e portanto maior pressão osmótica) com uma membrana semi-

permeável. O processo, então, começa naturalmente devido ao gradiente de 

concentração e o potencial químico gerado. Após atingir um volume desejado de 

água que foi retirada da água do mar, recupera-se o sal utilizado na salobra 

deixando somente a água doce. 

Os inconvenientes desse método são relativos aos gastos feitos para 

recuperação do sal.  

 

5.4 CONGELAMENTO 

 

O processo de obtenção de água doce por congelamento é realizado 

resfriando-se a solução salina até que essa congele e forme gelo isento de sais que 

ficam na superfície dele. Desta forma é necessário lavar o gelo para enfim retirá-lo e 

deixar que volte ao estado líquido para conseguir água doce, sendo esse aspecto 

um dos que desfavorecem o método (United States. Office Of Saline Water, 1962).  

As formas de congelar a água podem ser com auxilio de outro fluido resfriado 

ou com evaporadores a vácuo. Em geral, a principal vantagem é a menor 

necessidade energética para resfriar e congelar a água do mar que para evaporá-la, 

além de minimizar corrosão por trabalhar em baixas temperaturas (United States. 

Office Of Saline Water, 1962). 

Um problema inerente desse processo é a dificuldade no isolamento térmico. 

(SANTOS, 2005) 

  

https://play.google.com/store/books/author?id=United+States.+Office+of+Saline+Water
https://play.google.com/store/books/author?id=United+States.+Office+of+Saline+Water
https://play.google.com/store/books/author?id=United+States.+Office+of+Saline+Water
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Fonte (adaptado): United States. Office of Saline Water (1962) 

Figura 27: Dessalinização por Congelamento 

 

5.5 TROCA IÔNICA 

 

A troca iônica é realizada para soluções salinas de baixa concentração, não 

sendo aplicadas à produção de água doce proveniente da água do mar visto que 

seria necessário uma quantidade muito elevada de resinas de intercâmbio, que são 

as substâncias responsáveis pela retirada de íons provenientes de sais da água 

(UCHE, 2000). 

O método consiste em mergulhar essas resinas, que são insolúveis, e com 

isso trocar cátions solubilizados por H+ e ânios em solução por OH-. Ao final do 

processo é necessário recuperar a resina através de tratamento químico, no intuito 

de retirar os cátions e ânions obtidos pela troca com a água salgada (UCHE, 2000). 

 

 

https://play.google.com/store/books/author?id=United+States.+Office+of+Saline+Water
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5.6 OUTROS MÉTODOS 

 

Há muitas formas de dessalinização. Algumas são procedimentos similares à 

outros mas com pequenas alterações. Como o caso da nanofiltração que utiliza de 

membranas de geometria e diâmetro de poro específico no intuito de retirar a água 

com salinidade inferior de uma solução concentrada (Forward Osmosis Tech, 2013). 

Este processo lembra muito o funcionamento da osmose reversa. Por outro lado, 

existem métodos completamente inovadores e diferenciados, por vezes como 

consequência de outros procedimentos, como é o caso da cristalização de hidratos 

de metano, substância presente nas indústrias petroquímicas, ou outros hidratos, 

que ao serem formados tornam-se isentos de sais e consequentemente depois ao 

serem desfeitos, queimados por exemplo, geram água potável (ACS Sustainable 

Chemistry & Engineering, 2013).  

Há também abordagens técnicas novas para realização da dessalinização, 

como a dessalinização geotérmica que utiliza o calor de fontes geotérmicas para 

alavancar o processo (MANENTI et al, 2013), ou dessalinizações nucleares que 

fazem uso da energia nuclear (MEGAHED, 2001).  

Existe ainda métodos de dessalinização propostos com auxílio da bioquímica 

e recentemente, em 2014, um pesquisador brasileiro alegou ter conseguido 

dessalinizar água do mar usando bambu (G1, 2014). A técnica teria fundamento na 

capacidade de microorganismos presentes nesse conseguirem realizar esse 

processo. No entanto, artigos não foram publicados sobre o assunto, somente 

reportagens foram feitas, o que torna o método ainda duvidoso.  

Um estudo em 2013 foi feito utilizando hidrogéis como agentes concentrados 

no processo de FO, esses polímeros tinham sensibilidade térmica elevada de forma 

a absorver água em certa faixa de temperatura e em outra liberá-la, e assim servir 

para dessalinização através de ciclos térmicos (YUFENG CAI et al, 2013). 

Existe ainda a mistura de técnicas promovendo melhoras estratégicas no 

processo, aproveitando o que cada técnica tem de melhor.  
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6 COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS 
 

Um estudo comparando os métodos mais utilizados de dessalinização foi feito 

em 2013 chegando à conclusão de que se torna difícil a real comparação de 

processos em mesma escala uma vez que cada planta é única e trabalha sob 

determinadas condições locais e estratégicas. No entanto, observou-se também que 

todos os processos de dessalinização industriais utilizados comumente tiveram seus 

custos reduzidos nos últimos anos, conforme figura 29 demonstra. Em especial a 

osmose reversa foi amplamente aperfeiçoada tecnicamente, com membranas 

aprimoradas e otimizações no processo, bem como o MSF que também teve 

melhorias resultando em considerável redução de custos o que resulta em maior 

utilização dessas técnicas conforme apresentado na figura 28 (GHAFFOUR et al, 

2013).  

 
Fonte (adaptado): Global Water Intelligence, 2012 apud GHAFFOUR et al (2013) 

Figura 28: comparação de métodos de dessalinização até início de 2012 e 

projeções 

 

 
Fonte (adaptado): Ghaffour N. et al (2013) 

Figura 29: Custos de MSF e RO com passar dos anos 
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7 PROPOSTAS 
 

7.1 A IDEIA E O MOTIVO DE SE UTILIZAR OSMOSE DIRETA 

 

Dentre todos os métodos conhecidos para a realização da dessalinização o 

único que faz uso de um método que não requer aplicação de energia externa é a 

osmose direta. O gasto energético deste processo ocorre na separação do solvente 

e recuperação do sal, portanto, se for possível substituir essa etapa é possível obter-

se uma redução de energia utilizada de forma considerável.  

A proposta realizada neste trabalho é a produção de água doce a partir da 

água do mar pelo método da osmose direta fazendo uso do gradiente de 

temperaturas  presente no próprio oceano.  

As termoclinas são curvas que traçam o perfil de temperaturas com a 

profundidade e, portanto, o gradiente de temperatura existente naturalmente no mar. 

Esse gradiente de temperaturas pode funcionar de forma análoga ao gradiente 

presente em torres de destilação possibilitando diferentes comportamentos químicos 

em diferentes alturas.  

No caso, o interessante é o comportamento de solubilidade de compostos em 

água em diferentes temperaturas.  

O processo em si consiste em uma torre submersa com membranas semi-

permeáveis para a osmose direta em partes inferiores das paredes da torre. A torre 

então é preenchida com uma solução de maior concentração que a água do mar. 

Desta forma, o processo de osmose direta se inicia na parte inferior da torre.  

O composto presente deve ter uma mudança de comportamento de 

solubilidade ou estrutura com a temperatura, de forma que no topo/superfície 

(temperaturas superiores e próximas à 25°) não seja solúvel, e assim não estando 

presente nessa região. Com isso pode-se criar uma faixa de blindagem térmica que 

evita a passagem da substância até a camada superior do equipamento.  

A retirada de água doce é feita então na superfície, sem necessidade de 

bombeamento, evitando também gastos energéticos adicionais.  

Para compreender melhor o processo de osmose reversa é fundamental 

compreender a membrana utilizada no processo. Assim, essa possui diferenças 

estruturais perante a membrana de RO. No caso, a membrana de osmose reversa 
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precisa suportar altas pressões hidráulicas, fazendo com que possua uma estrutura 

mais robusta e resistente mecanicamente enquanto a membrana de osmose direta 

deve ser o mais fina possível para facilitar o transporte de água através dela apenas 

pela pressão osmótica. Além disso, deve-se salientar que a membrana de FO é uma 

membrana assimétrica, ou seja, ela é constituída por mais de um tipo de membrana, 

sendo uma camada de rejeição com espessura da ordem de 100-200nm e outra 

camada suporte micrométrica da ordem de 100-200 μm de espessura. Esta 

diferença de camadas gera um problema chamado polarização de concentração, 

que diminui consideravelmente o fluxo de água através das membranas. 

 

7.2 UMA PRIMEIRA ANÁLISE CONCEITUAL - CASO IDEAL  

 

Para início de análise vamos considerar as situações mais simples. Dessa 

forma, tem-se: 

 

 Equação da pressão osmótica para sistemas ideias é dada pela equação de 

Van’t Hoff, sendo (ForwardOsmosisTech, 2015): 

                 (1) 

 

em que    é a pressão osmótica dada em , n é o número de mols de soluto na 

solução, C é a concentração molar, R é a constante dos gases =0.0821 atm. L. mol-1 

K-1 e T é a temperatura em Kelvin. 

 

Já o padrão de fluxo de água através da membrana supostamente simétrica 

em FO é dado por (ForwardOsmosisTech, 2015): 

     [     ]         (2) 

 

em que Jw é o fluxo de água através da membrana, A é o coeficiente de 

permeabilidade de água pura (fator intrínseco de cada membrana), σ é o coeficiente 

de reflexão – geralmente considerado 1 para cálculos em que se considera barreira 

perfeita para solutos. 
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Como não há diferença de pressão, tem-se ΔP=0 e logo: 

 

     [     ]              (3) 

 

em que πD é a pressão osmótica da solução criada e πF é a pressão osmótica da 

alimentação, no caso a água do mar. 

 

Com essas condições uma análise teórica foi realizada acerca da produção 

de água com o sistema sugerido sob condições supostas. Desta forma: 

 

Assumindo que em média a água oceânica possui cerca de 34,4g sais 

dissolvidos por litro, isto leva a 1,09 mols de íons dissolvidos por litro. Assim, tem-se: 

                                                                                            (4) 

Como estamos considerando os íons já dissolvidos a equação fica: 

                                                                                                             (5) 

em que Ci representa a concentração de íons dissolvidos, sendo neste caso igual a 

1,09 mol/L 

Com os valores de T = 10°C = 283K, valor estipulado baseado em 

temperaturas de água atingida antes de 500m de profundidade em médias e baixas 

latitudes.  

πF = 25,6647 atm =  25,32909 bar  sendo a pressão osmótica proveniente da 

água marinha. 

 

De mesma forma, em uma solução feita com concentração de 4 molar, em 

mesma temperatura, obtém-se: 

 

πD = 94,1824 atm = 92,9508 bar 

 

Portanto o Δπ = 67,62170836 bar 
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Logo, o fluxo através da membrana é obtido: 

 

Assumindo A = 2 L/m2.h.bar, visto que é um valor plausível uma vez que 

está dentro de intervalos encontrados em artigos (para determinados solutos e 

materiais), como os valores de membranas de CTA e FTC, que neste artigo são 

aproximadamente de 0,65 e 4,70 L/m2.h.bar  (Ming Xie et al, 2014).  

Com σ = 1, supondo o caso de inviabilidade de solutos permearem através da 

membrana.  

Portanto Jw = 135,2434 L m²/h 

Para efeito de cálculo, primeiro vamos ao caso extremo de produção 

de água para toda a população mundial atual, assumindo a necessidade de 

150L/dia de água por habitante e com a população de cerca de 7,4 bilhões de 

pessoas, conforme figura 30 que é um gráfico de 2015 da ONU e está 

apresentado abaixo. 

 

 

Fonte (adaptado): ONU 2015 

Figura 30: Projeção da população mundial 
 

Assim, a tabela 2 abaixo mostra os valores de raios e perímetros do 

comprimento de captação das torres. 
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Tabela 2: Raios e Perímetros Associados 

       Raio (m) Perímetro (m) 

1 6,28 

2 12,56 

3 18,84 

4 25,13 

5 31,41 

10 62,83 

15 94,24 

20 125,66 
 

 

Perímetro = 2πr 

 

E abaixo, a tabela 3 apresenta os dados sugeridos e calculados: 

 

Tabela 3: Dados Proposta Caso 1 

Água Doce Necessária 150         L/Pessoa 

População Mundial (em bilhões) 7,4          Pessoas 

Total de água 1,11E+12 Litros 

Jw 3245,84           L/dia.m² 

m² necessários de área captação no dia 341.976.022,5 m².dia 

raio escolhido 4 m 

Altura de captação 20 m 

Perímetro lateral necessário 17.098.801,12 m 

número de torres 680.340          unidades 
 

 

Água Total = População mundial x Água doce necessária por pessoa 

m² necessários de área para captação no dia = Total de água / Jw 

Raio escolhido foi de 4m, por ser um valor médio que leva à um perímetro de 

25m aproximadamente, o que é um valor fácil de trabalhar.  

A altura de captação foi estabelecida em 20 metros, visto que a profundidade 

do oceano é consideravelmente maior, tendo disponibilidade para que haja ainda 

uma altura extensa sem captação acima, de forma que este valor é completamente 

plausível.  

O perímetro lateral total necessário = m² necessários de área captação no dia 

dividido pela Altura captação 
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Número de torres = Perímetro lateral total necessário / perímetro (4m) 

Portanto, seriam necessários 680340 torres para suprir toda a necessidade de 

água do planeta.  

A tabela 4 a seguir demonstra quantos complexos de captação de água 

seriam necessários se as torres fossem alocadas e distribuídas em áreas oceânicas 

quadradas de 10 Km² espaçadas entre si de acordo com os valores estimados 

abaixo: 

 

Tabela 4: Complexos de Torres Caso 1 

Unidades de Torre por 
Complexo de 10 Km² 

Espaçamento entre 
Torres (m) 

Número de Complexos 
Necessários 

36 2000 18899 

121 1000 5623 

441 500 1543 

10201 100 67 
 

 

Com essa análise percebe-se que caso fossem espaçadas de 100 metros, 

seria necessário somente 67 complexos para gerar toda água doce necessária.  

Para assegurar um gradiente de temperatura na torre proveniente do 

equilíbrio térmico com as águas oceânicas, essa precisaria ter em média 250m de 

profundidade. Esse valor é elevado, no entanto o próprio Brasil possui tecnologia em 

águas profundas, como a exploração do pré sal que superam profundidades de 

1000m com técnicas de complexidade consideravelmente mais elevada.  

Fazendo uma análise similar com uma cidade pode-se ter uma noção mais 

aplicável a curto prazo. A cidade escolhida foi Arraial do Cabo, cidade da região dos 

lagos do estado do RJ/Brasil. Optou-se por essa devido ao comum problema de 

ausência de água doce na região, além de estar situada no litoral que por sua vez 

está sob efeito do fenômeno de insurgência, ou seja, recebe uma corrente de água 

fria proveniente do polo sul, o que abaixa a temperatura das águas drasticamente 

em determinadas regiões. Outro detalhe relevante é a plataforma continental nessa 

região, que é curta, de forma que a zona abissal é próxima à costa.  

Segundo o IBGE 2008 a população era de 26.636 e em 2010 de 27.715. 

Sendo assim, fazendo uma projeção para 2016 a população seria de 
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aproximadamente 35000 habitantes, projetanto para 2046 seriam aproximadamente 

75000 habitantes. Assim, conforme calculado na tabela 5, tem-se: 

 

Tabela 5: Projeto aplicado a Arraial do Cabo Caso 1 

População 35.000 habitantes 

Água doce necessária 5.250.000 Litros 

Jw 3245,84 L/dia.m² 

m² necessários de área captação no dia 1617,45 m².dia 

Raio escolhido 4 m 

Altura captação 5 m 

Perímetro lateral necessário           323,49 m 

Número de torres           13 unidades 
 

 

Utilizando uma altura de captação de 5 metros, ou seja, quatro vezes menor 

que a utilizada para o cálculo mundial, seriam necessárias 13 torres para suprir toda 

a necessidade de água da região em 2016. Logo, para uma altura de captação de 

20 m (conforme utilizado anteriormente), o número necessário de torres é de 4.  

 Projetando em 30 anos, tabela 6, ficaria: 

 

Tabela 6: Projeto Aplicado Arraial do Cabo Caso 1 - Projeção 30 anos 

População 75.000 habitantes 

Água doce necessária 11.250.000 Litros 

Jw 3245,84 L/dia.m² 

m² necessários de área captação no dia           3465,97 m².dia 

Raio escolhido 4 m 

Altura captação 5 m 

Perímetro lateral necessário           693,19 m 

Número de torres           28 unidades 
 

 

Seriam necessárias 28 torres para suprir toda necessidade de água. 

Utilizando 20 m de captação esse número cai para 7. 

7.3 UMA ANÁLISE MAIS REALISTA 

 

No entanto, estes exemplos anteriores são apenas ilustrativos perante uma 

situação ideal. Ao sair da idealidade, outros fatores devem ser considerados como 
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será feito a partir de agora. Antes de novas suposições e cálculos, será abordada a 

modelagem teórica da osmose direta fora da idealidade.  

A pressão osmótica pode ser representada como uma expansão de virial, 

caso seja analisada segundo a termodinâmica estatística, e fica (YOKOZEKI, 2006) 

(KOZAK et al, 1968): 

 

 
 

    
    (  )   (  )                                                                        (6) 

 

 

em que L é o número de Avogadro, M é a concentração molar, k é a constante de 

Boltzman e B, C (...) são coeficientes do virial (empíricos) 

 

Já a membrana para FO não é simétrica e uma vez sendo assimétrica ela 

sofre a influência de diferenças de concentração do soluto, o que é chamado de 

polarização da concentração (CP - concentration polarization).  

 

 

Fonte (adaptado): Qasim  2015 

Figura 31: Esquema de uma membrana para FO  
Isso influencia no potencial osmótico por interferir na diferença de 

concentração real envolvendo a membrana. Sendo assim, pode-se ter uma 
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polarização externa, que ocorre no seio da solução (fase bulk) (External 

Concentration Polarization – ECP) e outra que ocorre dentro da membrana (Internal 

Concentration Polarization – ICP), sendo essa última a que mais interfere nos 

processos de FO. Além disso, a permeabilidade de soluto através das membranas 

também é importante para o fluxo de água, visto que pode haver difusão o que leva 

a contribuir pro ICP. Desta forma, muitas modelagens são encontradas na literatura, 

no entanto algumas consideram todos os fatores apresentados, estando mais 

próximas do que é observado experimentalmente. Abaixo está um modelo de fácil 

entendimento para o fluxo de água que considera a CP (MCCUTCHEON, 2006): 

     [     (    )       (
  

 
)]                                                              (7) 

Onde:  

  
   

  
                                                                                                            (8)                                                    

  (
  

  
)                                                                                                          (9) 

Em que k é o coeficiente de transferência de massa Sh é o número de 

Sherwood, Dh é o diâmetro hidráulico, K a resistividade do soluto (solute resistivity), t 

representa a espessura do substrato poroso, τ é a tortuosidade, ε a porosidade e D é 

a difusividade do soluto em substratos porosos 

 

Outras modelagens ainda mais complexas e completas existem levando em 

conta CP, fluxo reverso de solutos (devido a difusividade desses pelas membranas), 

temperatura, e outros parâmetros experimentais. No entanto, sem uma membrana 

específica, ou sem a definição do soluto torna-se inviável a análise de 

funcionamento do sistema, uma vez que o mesmo assume fatores especulativos em 

demasia. Com isso, para manter a análise da produtividade da proposta usa-se a 

constatação de que levando em consideração os efeitos de ICP o fluxo de água 

observado chega a diminuir em até 80% (QUASIM et al, 2015, p.52) quando 

comparado à equação inicial – que despreza esses efeitos ao considerar uma 

membrana simétrica.  

Assim sendo, os cálculos realizados anteriormente teriam um rendimento real 

aproximadamente (já sob uma perspectiva de pior cenário) de 20% do valor 

calculado diante das tecnologias existentes em geral. O que significa aplicar um fator 
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0,2 nos valores obtidos, e consequentemente precisar de 5 vezes mais 

equipamentos idênticos para suprir a demanda de água, o que nos leva a: 

 

Tabela 7: Dados Proposta Caso 2 

Água Doce Necessária 150 L/Pessoa 

População Mundial (em bilhões) 7,4 Pessoas 

Total de água 1,11E+12 Litros 

Jw 649,16 L/dia.m² 

m² necessários de área captação no dia      1.709.880.112 m².dia 

raio escolhido 4 m 

Altura de captação 20 m 

Perímetro lateral necessário            85.494.005,62 m 

número de torres 3.401.699 unidades 
 

Tabela 8: Complexo de Torres Caso 2 

Unidades de Torre por 
Complexo de 10 Km² 

Espaçamento entre 
Torres (m) 

Número de Complexos 
Necessários 

36 2000 94492 

121 1000 28114 

441 500 7714 

10201 100 334 
 

 

Cerca de 334 complexos de 10 km² com torres espaçadas de 100m seriam 

necessários para garantir o suprimento de água para toda população mundial atual. 

Já para as previsões de população mundial para a próxima década de 50, 

teremos aproximadamente: 

 

Tabela 9: Dados Projetados Caso 2 

Água Doce Necessária 150 L/Pessoa 

População Mundial (em bilhões)            10 Pessoas 

Total de água 1,5E+12 Litros 

Jw 649,16 L/dia.m² 

m² necessários de área captação no dia      2.310.648.801 m².dia 

raio escolhido 4 m 

Altura de captação 20 m 

Perímetro lateral necessário 115.532.440 m 

número de torres 4.596.890 unidades 
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Tabela 10: Projeção Complexos Caso 2 

Unidades de Torre por 
Complexo de 10 Km² 

Espaçamento entre 
Torres (m) 

Número de Complexos 
Necessários 

36 2000 127692 

121 1000 37991 

441 500 10424 

10201 100 451 
 

 

Com torres espaçadas de 100 metros seriam necessárias 451 complexos de 

10 km².  

Para efeito de comparação, o estado do RJ possui cerca de 43700 km², o que 

é pouco mais de 9,5 vezes superior à área necessária para a implementação dos 

complexos.  

Já a análise de Arraial do Cabo fica: 

 

Tabela 11: Projeto Aplicado a Arraial do Cabo Caso 2 

População 35.000 habitantes 

Água doce necessária 5.250.000 Litros 

Jw 649,16 L/dia.m² 

m² necessários de área captação no dia           8.087,27 m².dia 

Raio escolhido 4 m 

Altura captação 5 m 

Perímetro lateral necessário 1.617,45 m 

Número de torres 65 unidades 
 

 

65 torres seriam utilizadas para gerar água doce para a população atual de 

Arraial do Cabo. 

 

Tabela 12: Projeto Aplicado a Arraial do Cabo Caso 2 - Projeção 30 anos 

População 75.000 Habitantes 

Água doce necessária 11.250.000 Litros 

Jw 649,16 L/dia.m² 

m² necessários de área captação no dia 17329,86 m².dia 

Raio escolhido 4 M 

Altura captação 20 M 

Perímetro lateral necessário            866,49 M 

Número de torres 35 Unidades 
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Com a altura de captação de 20m e população futura em 30 anos por 

previsão, seriam necessárias 35 torres para Arraial do Cabo.  

As torres podem ainda contar com um sistema de aquecimento artificial 

auxiliar caso isso seja preferido. Se tal sistema for implementado, as torres podem 

ser mais curtas, visto que a diferença de temperatura oceânica não será tão 

relevante para a osmose. Contudo, essa energia necessária para aquecer uma 

região da torre pode ser fornecida por tecnologias disponíveis no mar, como a 

energia eólica ou as OTEC (Ocean Thermal Energy Coversion) que geram energia 

justamente pela diferença de temperatura da água de superfície com a água 

profunda, tendo sido considerada economicamente viável se a diferença superar 

20°C (KNIGHT, 2014).  

Diferentes design de torre podem ser feitos, bem como dos complexos. 

Assim, a altura de utilizada para a área de captação de cada torre pode ser diferente 

da torre vizinha no intuito de diminuir a concentração de sais em determinada região, 

as torres podem ter um formato geométrico que permita maior área superficial, como 

cilindros coaxiais na extremidade inferior com membrana nas partes internas e 

externas, entre outros. Por fim, na região de maior temperatura é preferível haver um 

alargamento na área de escoamento para que a velocidade linear do fluído seja 

amenizada de forma a permanecer um maior tempo naquele local para garantir uma 

retirada eficiente dos compostos dissolvidos (visto que esses têm que cristalizar e 

em seguida sedimentar em contra corrente com o sentido do fluido que ascende). 

Essa sedimentação de partículas é modelada pela equação de Stokes. 

 

7.4 CONSIDERAÇÕES PARA REALIZAR O PROJETO 

 

1° Encontrar um composto que tenha alta solubilidade em baixas 

temperaturas (~5-15°C) e que possua baixíssima solubilidade em temperaturas 

próximas à 20-35°C. Podendo ainda ser polímeros termosensíveis capazes de 

condensar abruptamente em temperaturas próximas à 20-35°C. Outra possibilidade 

ainda neste tema são de reações favorecidas cineticamente em um sentido que gere 

produto insolúvel em temperaturas elevadas mas que em temperaturas  próximas 
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aos 5-15°C favoreça a formação de substâncias solúveis. Nesse caso poderia ter o 

auxílio de catalisadores.  

2° Realizar o estudo de membrana para obter a melhor possível para o tipo de 

soluto e solvente (água), favorecendo assim o fluxo de água e diminuindo a difusão 

na membrana e a CP. 

 

7.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS ÚTEIS 

 

1° O composto utilizado deve ser preferencialmente sintetizado através de 

rotas da química verde e se possível sem toxidade (o que favorece a pesquisa com 

carboidratos e polímeros provenientes desses) 

2° Para evitar gastos excessivos com troca de membrana, a vida útil dessas 

pode ser ampliada com auxílio de lavagens de água doce proveniente do próprio 

processo. 

3° Para evitar gastos excessivos com transporte das torres até a costa as 

unidades devem funcionar, preferencialmente, no horizonte visual da costa, ou seja, 

logo após a linha do horizonte. Tubulações para transporte da água também podem 

ser utilizados. 

4° Deve-se fazer um estudo acerca da vida marinha no local onde será 

implementado o complexo, visto que a degradação da biodiversidade marinha é uma 

consideração pertinente e que a presença de seres vivos marinhos pode danificar o 

equipamento e o processo. Contudo, a vida marinha habita em maior quantidade em 

águas mais rasas, e a captação por FO seria realizada em águas mais profundas. 

No caso de ter que preparar um local para a implementação das torres, e isso afetar 

o ambiente marinho, sugere-se criar um novo coral e ecossistema marinho de similar 

área para compensar.  

5° O material utilizado ao longo da maior parte da torre pode ser polimérico, 

como plástico, visto que é necessário apenas suportar pressões hidrostáticas e ter 

boa condutividade térmica. Tubulações PVC possuem características, em parte, 

compatíveis com o ideal para esse projeto por exemplo.  

6° O projeto possui baixíssimo custo de operação por utilizar somente energia 

proveniente de fontes naturais, não sendo necessário gastos energéticos. Os 
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maiores custos, provavelmente, seriam para implementar o sistema e possivelmente 

transporte. 

7° Um controlador de vazão e de temperatura podem ser alocados na torre 

para um controle fino do processo. 
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8 CONCLUSÃO 
 

A necessidade de água doce é inerente à existência humana e portanto ao 

longo de toda a história observou-se processos de dessalinização pela busca dessa. 

Após a segunda guerra mundial uma acelerada melhoria nos processos foram 

observados e os métodos com membrana ganharam força, especialmente a RO. No 

entanto, a osmose direta possui características interessantes, como o baixo custo 

energético e simplicidade de operação, o que serve de incentivo à pesquisa desse 

método. 

Observou-se através de uma análise teórica que é possível dessalinizar 

quantidades de água suficientes para as necessidades humanas de populações 

inteiras com complexos de dessalinização baseados em FO. As diretrizes para 

pesquisa e aprimoramento do método foram ainda citadas e sugeridas. O processo 

é vantajoso visto que pode obter áreas de captação, e consequentemente produção 

de água doce, muito superiores a processos de membrana convencionais visto que 

utiliza profundidades elevadas. Além disso, a blindagem térmica – local onde há 

cristalização dos compostos dissolvidos – é uma proposta também inovadora nessa 

área de atuação, e simula em parte, a ideia de uma torre de destilação/separação. O 

sistema apresentou-se viável diante das poucas unidades necessárias para uma 

situação de implementação em Arraial do Cabo, sendo necessárias 35 para suprir a 

demanda projetada em 30 anos, além de 451 complexos de torres espaçadas em 10 

km² serem precisas para demanda mundial projetada.   

Espera-se que com esse trabalho, outros sejam incentivados e realizados de 

forma a aprimorar a técnica e o equipamento. Espera-se que desta ideia venha uma 

real aplicabilidade, baseada em estudos aprofundados e assim, quem sabe, acabar 

com o problema de água doce do mundo. 
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