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RESUMO 
Em muitos lugares do planeta, a crise hídrica é uma realidade e tem se agravado com o passar dos anos 
devido ao aumento populacional e das atividades agrícolas, industriais etc. Nessa mesma proporção, mais 
energia é demandada para atender a essa expansão. Sabe-se que a maior parte da geração mundial de energia 
é proveniente do petróleo e no Brasil, há cada vez mais plataformas de exploração, devido à grande reserva 
descoberta no pré sal. As plataformas do tipo FPSO além de possuírem um sistema de dessalinização por 
destilação, cuja água é destinada para consumo da tripulação e aplicação em plantas de processo, também 
precisam ser abastecidas externamente. Pensando em uma solução sustentável e sem necessidade de 
abastecimento externo, avaliou-se a possibilidade de troca do sistema atual de potabilização da água de uma 
FPSO por um de osmose reversa, apresentando as vantagens e desvantagens desse sistema, bem como os 
custos envolvidos nessa modificação. 
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1 – INTRODUÇÃO  
Grande parte da geração mundial de energia é proveniente do petróleo. Com o passar dos anos, reservas 
submarinas foram sendo descobertas e a tecnologia precisou acompanhar esse progresso. Em mar, 
plataformas do tipo FPSO são altamente utilizadas devido sua capacidade de armazenamento e de produção. 
Alguns sistemas são fundamentais para que essas plataformas operem e, dentre eles, pode-se citar o sistema 
de água potável, utilizado, principalmente, para consumo da tripulação (FREITAS, 2011). 
 
A água é um elemento vital para a sobrevivência de todos os organismos e para o funcionamento dos 
ecossistemas, comunidades e economias. Entretanto, a medida que a população mundial cresce, mais a 
qualidade da água é ameaçada, devido atividades agrícolas e industriais que se expandem e, também, graças 
as mudanças climáticas que ameaçam alterar o ciclo hidrológico global (ONU, 2010). 
 
Uma análise conduzida pela UNESCO (2015), prevê que o planeta, em 2030, irá enfrentar um déficit de 
40% no abastecimento de água, a menos que haja melhora no gerenciamento do abastecimento. Entretanto, 
tecnologias vêm sendo desenvolvidas para que a humanidade consiga adiar ou vencer a crise da água que 
já é real em determinadas regiões e uma dessas soluções é a dessalinização da água, cujo objetivo é 
transformar água salgada em potável. 
 
No Brasil, a Petrobrás realizou alguns experimentos com destilação solar em 1970. Já em 1987, iniciou o 
seu programa de dessalinização de água do mar para atender às plataformas marítimas (CELLI, 2017).  
 
É importante que as embarcações mantenham operacionais e eficientes seus dessalinizadores devido ao 
consumo elevado em sistemas de máquinas e consumo básico da tripulação, reduzindo o desperdício de 
água potável a bordo. Segundo mesmo autor, atualmente, muitas embarcações têm substituído os 
destiladores pelos dessalinizadores, causando redução no abastecimento externo, melhora na qualidade da 
água e minimização do custo (RIBEIRO, 2014).  
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO  
2.1 – DESSALINIZAÇÃO DA ÁGUA 

A dessalinização é o processo mais indicado quando se fala em remoção de sais dissolvidos na agua. Uma 
publicação da revista Canal, em dezembro de 2018, define que a dessalinização é o ato de transformar a 
água do mar em água para consumo humano. Essa tecnologia envolve processos físico-químicos que 
retiram o excesso de sais, impurezas e partículas sólidas da água do mar, a fim de tornar a água potável 
(SAMPAIO, 2016).  
 
Assim como no ramo geral, em plataformas offshore os processos de dessalinização mais utilizados são os 
de destilação e de osmose reversa. No processo de destilação, a água salgada é evaporada artificialmente e 
depois condensada. Esse processo separa a água e o sal, pois este não é carregado no processo de 
evaporação. Isto ocorre naturalmente na natureza, pois sempre que a água do mar evapora, os sais 
permanecem e a água da chuva não se torna salgada. Já no processo de osmose reversa, quando há pressão 
sobre a solução, a água e o sal são separados através de uma membrana semipermeável (RIBEIRO, 2014). 
 
Dentre os dois processos, a tecnologia de osmose reversa é a mais recomendada, pois permite a obtenção 
de agua desmineralizada ultrapura que serve para utilização em vários sistemas nas plataformas, bem como 
necessita de menos energia para funcionamento (FREITAS, 2011). 
 
 
2.2 - SISTEMA DE OSMOSE REVERSA 

Normalmente, a pressão osmótica faz com que a água tenha a tendência de fluir por osmose, havendo a 
passagem de solvente por uma membrana semipermeável do meio mais diluído para o menos diluído. Na 
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, ou seja, os diâmetros dos poros da membrana permitem a passagem de partículas muito pequenas, 
neste caso partículas de solvente. (FERRARO, 2008) 
 
Com relação aos tipos de módulos de osmose reversa, existem disponíveis quatro configurações: a tubular, 
fibra oca, placa plana e módulo enrolado em espiral. Dentre os módulos citados, o do tipo espiral é o mais 
utilizado (IWAKI,2016). 
 
Para se chegar no aspecto de módulo em espiral, há união de duas folhas de membrana, sendo inserida uma 
tela em seu interior, colando-se as bordas. Então, todo o conjunto é enrolado em forma de tubo e 
externamente revestido por uma capa protetora. Esse arranjo é vantajoso, pois permite que uma grande 
quantidade de água seja dessalinizada, devido à alta área das membranas, em um volume espacial pequeno 
(ORISTANIO; PEIG; LOPES, 2006). 
 
 
2.3. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PROCESSO DE DESSALINIZAÇÃO 

Dentre as vantagens em se usar o processo de dessalinização está o baixo consumo energético, qualidade 
da agua produzida, custo de manutenção relativamente baixo e sistema automatizado havendo a necessidade 
de poucos operadores.  Quanto às desvantagens, Bordignon (2016) menciona o problema com a eliminação 
dos resíduos provenientes do pré tratamento e de produtos químicos adicionados para limpeza da água e o 
descarte da salmoura que, ao ser bombeada ao oceano, pode causar alteração no habitat dos animais 
marinhos.  

 
 

2.4 – PLATAFORMAS 

Há basicamente dois tipos de plataformas: fixas e flutuantes. As plataformas fixas são unidades fixadas no 
solo marinho. São utilizadas em lâmina d’água pequena, em torno de 300 metros. Já as plataformas 
flutuantes, que são estruturas instaladas através de processos de ancoragem, vieram com a descoberta de 
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petróleo em lamina d’água superior a 1000 metros, como exemplo, uma FPSO (Floating, Production, 
Storage and Offloading) (AMORIM, 2010). 
 
Uma FPSO é uma plataforma que possui um formato similar ao de um navio tanque. Em seu convés 
principal ficam os módulos de processamento, que podem ser divididos em planta de utilidades, módulos 
de compressão e geração, sistema de queima (flare), além de acomodações para a tripulação e sistema de 
amarração (FREITAS, 2011). 
 
Dentre as vantagens em se utilizar FPSO, listadas em uma publicação da Global Oil and Gas Intelligence 
em 2018, há a economia de tempo e custo ao usá-la, pois esse tipo de plataforma possui um sistema de 
amarração mais flexível e pode se mover para outro local quando o poço está esgotado ou quando houver 
uma condição severa no tempo e, devido a isso também, se observa a não necessidade de instalações 
permanentes, como tubulações submersas, por exemplo. 

 
 

2.5 - PROCESSO DE DESSALINIZAÇÃO USADO EM PLATAFORMAS 

A água do mar é admitida no navio pela caixa de mar e através das redes e válvulas chega aos primeiros filtros 
de proteção. Em seguida, uma bomba retira a água desses filtros e descarrega o fluido nas membranas do 
dessalinizador. Á água passa por uma série de membranas e sai dessalinizada. A água doce gerada desse 
processo, após ser avaliada, poderá ser encaminhada aos tanques de armazenamento de água do navio 
(BONNELYE E SANZ, 2004) 
 
O fornecimento de água potável para plataformas é difícil devido à alta demanda de energia e custo. Por isso, há 
estudos recentes que mostram alternativas de produção ou reutilização de água a bordo, com o intuito de diminuir 
os impactos gerados pelo abastecimento externo. Em uma análise publicada na revista Ambiente & Água, em 
outubro de 2017, os autores concluem que apesar do processo de dessalinização da água consumir entre 11 e 
13.9 GWh a mais de energia do que água reutilizada, ele consome 97 GWh a menos do que quando são utilizadas 
plataformas de fornecimento externo de água. 
 
 
3 – METODOLOGIA DO TRABALHO  
A análise foi feita baseada em uma FPSO hipotética, utilizando um arranjo geral da plataforma também 
hipotético. Com esse documento, foi possível localizar onde encontravam-se os equipamentos de 
destilação, dimensões do compartimento e onde encontrava-se a linha de água salgada. Fez-se uma lista 
dos materiais e dos equipamentos relacionados a esse sistema e estimou-se os custos.  
 
Para o sistema de osmose reversa, pesquisou-se fornecedores offshore que pudessem entregar o skid 
completo, isso é, que contivesse todos os elementos necessários conectados e prontos para o funcionamento. 
Nele, é preciso conter equipamentos de tratamento prévio, sistema de controle, linhas de limpeza e 
tratamento e o conjunto que envolve as membranas (bomba de injeção de água, motor elétrico, membranas 
de osmose reversa, sistema de recuperação de energia, tubos e acessórios para conectar o sistema, tanque 
de armazenamento etc). Ao procurar por um conjunto que atendesse a vazão necessária das acomodações, 
selecionou-se a empresa Lenntech, pois ela apresentou uma folha de dados completa, o que permitiu ter 
uma visão geral sobre o sistema.  
 
Após obter os dados de processo do equipamento, os dados de comprimento esperado para a nova linha e 
o desnível entre os pontos de conexão, calculou-se a velocidade do fluido através do software Fluid Flow 
e, posteriormente, o diâmetro da nova linha. Verificou-se também a necessidade da instalação de uma 
bomba de baixa pressão instalada antes dos filtros para alimentar o sistema.  
  
Após a projeção da linha, partindo do ponto de desvio da linha principal e conectando-a no sistema de 
osmose reversa, fez-se uma lista de materiais do novo sistema e estimou-se seus valores comerciais. 
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4 – RESUTADOS E DISCUSSÕES 
A bomba de captação de água da plataforma, localizada no casco, não é exclusiva para o sistema de água 
potável, portanto, não foi relevante para o presente trabalho o cálculo para definição da mesma, uma vez 
que a água salgada é destinada a outros sistemas e também atende ao novo sistema proposto, assim como 
atendia ao sistema antigo (por destilação).  
 
Ao requisitar cotação para o sistema, não foi obtida resposta de nenhum fornecedor que atendesse as 
especificações de projeto (80 m³/dia). Dessa forma, encontrou-se um com vazão aproximada de 100 m³/dia 
(Lenntech).  
 
São necessários dois skids: um operando a 100% e o outro de stand by, em caso de danos ou manutenção 
do principal. O skid de osmose reversa possui dimensões fixas informadas pelo fornecedor na folha de 
dados (6.06 m x 2.44 m x 2.59 m) e o compartimento da plataforma possui dimensões de 7 m x 3,5 m x 5,4 
m, afirmando-se que há espaço suficiente para incluir dois skids. 
 
Para encontrar o valor da velocidade, utilizando o Fluid Flow, foi considerado que o regime do fluido era 
permanente, e informou-se os dados de pressões, desnível entre os pontos, vazão, rugosidade e o 
comprimento total da linha.  O fornecedor informou em sua folha de dados que as pressões mínima e 
máxima para alimentação do sistema são de 3 bar e 4 bar, respectivamente, e foi informado que a vazão de 
alimentação era de 14m³/h (0,0038 m³/s). Estimou-se também que a linha principal, onde foi feita a 
derivação da linha nova, tinha uma pressão de operação de 6 bar. O desnível entre o ponto de derivação até 
a entrada do sistema (∆z) era de 27,5 m e o comprimento total esperado para a linha era de 120 m. Com 
isso, encontrou-se que a velocidade era de 1,92 m/s e, posteriormente, que o diâmetro da linha era 2 
polegadas. 
 
O fornecedor informa que a bomba de alimentação não é incluída no skid, mas que é possível obtê-la, caso 
seja necessário. Nesse caso, se a pressão que chega no filtro é maior do que a recomendada pelo fabricante 
(4 bar), não é preciso instalar uma bomba. Se a pressão na alimentação for menor do que a pressão mínima 
requerida para o sistema (3 bar), então é necessário calcular e escolher uma bomba que atenda ao sistema 
e forneça a pressão necessária para o funcionamento do skid. Avaliando as perdas de carga no sistema e 
utilizando-se do princípio de Bernoulli, verificou-se que a pressão na chegada no filtro era maior do que o 
recomendado. Dessa forma, colocou-se um orifício de restrição na linha para reduzir a pressão até o 
recomendado e tornar o sistema funcional. 
 
Para análise de viabilidade da modificação do sistema, verificou-se os materiais e valores relacionados em 
cada sistema. O sistema por destilação tem um custo de R$ 2160253,24 e o de osmose reversa teve um 
custo de R$ 2411862,39. Com isso, é possível perceber que o sistema de osmose reversa, economicamente, 
não é viável.  
 
 
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho visou analisar se a substituição de um sistema de destilação por um de osmose reversa, 
sendo aplicável a uma plataforma do tipo FPSO. Apesar do projeto proposto extrapolar os valores do 
complexo já existente, a água proveniente do sistema de osmose reversa pode apresentar uma qualidade 
superior, requer menos manutenção, é um sistema automatizado, sustentável e simples de implementar. 
 
Alguns fatores podem ser observados para que a modificação proposta não tenha sido exequível, como o 
superdimensionamento do skid, a imprecisão das estimativas de materiais e a não projeção de um sistema 
dedicado apenas para a potabilização da água (sendo proposto neste trabalho a opção de modificação e 
substituição de um sistema existente na plataforma, partindo de linhas e bombas já presentes a bordo). 
 
Apesar das grandes vantagens, essa tecnologia ainda é cara, principalmente se for instalada em um ramo 
offshore. A tendência é que daqui alguns anos, devido ao problema de escassez da água e a dificuldade de 
abastecimento, o emprego dessa tecnologia seja reavaliado. 
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