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Resumo 

 

A dessalinização de águas salgadas tem se mostrado uma alternativa promissora para 

suprir a alta demanda de água potável ao redor do mundo. No Brasil, a falta de água é um 

problema recorrente, principalmente no semiárido brasileiro, predominantemente localizado 

no Nordeste. A utilização de energias renováveis como fonte de energia apresenta muitos 

benefícios e, dentre essas fontes, a energia solar se mostra bastante abundante e com muito 

potencial de utilização no Brasil. Este trabalho tem por objetivo avaliar a viabilidade técnica e 

econômica de uma planta de dessalinização acoplada com energia solar como fonte 

energética. A técnica de dessalinização escolhida foi a destilação por múltiplos efeitos, um 

processo que necessita de uma alta quantidade de energia térmica e que, portanto, se adapta 

bem à proposta de uso da energia solar. A cidade escolhida para o estudo de caso foi Bom 

Jesus da Lapa (BA), uma cidade com alta incidência de irradiação solar durante o ano e que 

sofre com a falta de água. O modelo de coletor solar utilizado foi o de placas planas e um 

sistema de tanques para armazenamento da energia térmica foi incluído para garantir a 

operação contínua da dessalinização. O reciclo de 90% do concentrado de salmoura produzido 

aliado com o tratamento do concentrado restante foram propostos buscando sanar um 

problema em muitas plantas de dessalinização, que é o destino adequado para esse 

concentrado. Resultados da avaliação técnica mostraram que a produção de água da planta 

de 72 m³/dia de capacidade com 2822 m² de área de coletor solar apresentou resultados 

satisfatórios tanto para um dia como ao longo do ano. Os resultados apresentaram a 

manutenção do nível do tanque e da temperatura ao final do dia, mostrando que a produção 

contínua de água é viável tecnicamente. No estudo de viabilidade econômica, o preço de 

venda da água a US$ 5,97/m³ para uma vida útil de 20 anos resultou em Valor Presente Líquido 

(VPL) e Taxa interna de retorno positivos para a implantação da planta, indicando a viabilidade 

econômica. Uma análise de Monte Carlo indicou que o VPL tem alta probabilidade de ser 

positivo, mesmo com as incertezas inerentes ao investimento inicial, custos operacionais e 

preço de venda da água. Espera-se que este trabalho possa contribuir para a tomada de 

decisão que viabilize investimentos em dessalinização no semiárido brasileiro, 

proporcionando o desenvolvimento econômico e social da região. 
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Abstract 

  

Saltwater desalination has proven to be a promising alternative to supply the high 

demand for drinking water around the world. In Brazil, lack of water is a recurrent problem, 

especially in the Brazilian semi-arid region, predominantly located in the Northeast. The use 

of renewable energies as energy source has many benefits and, among them, solar energy is 

very abundant and has a great potential for use in Brazil. The present work aims to evaluate 

the technical and economic feasibility of a desalination plant coupled with solar energy as the 

energy source. The desalination technique chosen was the multi-effect distillation (MED), a 

process that requires a high amount of thermal energy and therefore adapts well with solar 

energy. The city chosen for the case study was Bom Jesus da Lapa (BA), a city with a high 

incidence of solar radiation during the year and which also suffers from the lack of water. The 

solar collector model chosen was flat plates and a tank system for thermal energy storage was 

included to ensure the continuous operation of the desalination plant. The 90% brine recycle 

combined with treatment of the remaining brine was proposed seeking to solve a problem 

which is present in many desalination plants, the proper destination of the brine reject. 

Technical feasibility results show that water production of the 72 m³/day plant capacity with 

2822 m² of solar collectors’ area presented satisfactory results. Results show that the tanks 

can keep the water hold up and temperature at the end of the day, indicating that the 

continuous production of water is technically feasible. In the economic feasibility study, the 

water sale’s price of US$ 5.97/m³ for a useful plant’s life of 20 years resulted in positives Net 

Present Value (NPV) and internal rate of return to plant implementation. A Monte Carlo 

analysis indicated that the NPV is very likely to be positive, even with the uncertainties 

inherent to the capital investment, operational costs and water sale prices. It is expected that 

the present work can contribute to the desalination investments in the Brazilian semiarid 

region, providing economic and social development. 
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CAPÍ TULO Í- ÍNTRODUÇA O 

___________________________________ 

I.1. Introdução 

O Planeta Terra possui mais de 70% da sua superfície coberta por água líquida. No 

entanto, 97% dessa água é agua salgada dos oceanos e mares, 2,5% está congelada em 

geleiras e somente 0,5% é água doce, também chamada de água potável (Byrne et al., 2015). 

De acordo com o relatório mundial da UNESCO sobre o desenvolvimento da água (WWAP, 

2014), a demanda de água doce anual em 2050 deve ser de aproximadamente 5300 km³, 

quase 50% maior do que a demanda nos anos 2000, e esse aumento deve ser 

significativamente maior em países emergentes. Além disso, a água doce não é bem 

distribuída, o que dificulta o acesso à água potável em alguns locais afastados das principais 

fontes como rios e lagos. Esse fenômeno pode ser bem observado no Brasil que, apesar de ter 

uma das maiores reservas de água doce do planeta (ANA,2019), ainda sofre com a seca, 

principalmente na região Nordeste. 

Há um aumento na demanda por água doce proporcional ao crescimento populacional, 

o que agrava a escassez de água potável. Segundo Al-Rawajfeh et al. (2017), mais de dois 

bilhões de pessoas sofrem com a falta de água atualmente e até 2025 esse número vai 

aumentar para mais de quatro bilhões de pessoas. Uma das possíveis soluções para aumentar 

a disponibilidade de água doce é por meio do processo de dessalinização, devido ao fato de 

que a água salgada e salobra é abundante e bem distribuída no nosso planeta através dos 

oceanos, mares e aquíferos subterrâneos. Uma variedade de técnicas de dessalinização pode 

ser empregada, as mais utilizadas são as técnicas que utilizam membrana, como a osmose 

reversa, e as técnicas que utilizam energia térmica como a destilação flash de múltiplos 

estágios e destilação de múltiplos efeitos. 

No entanto, o preço para dessalinizar água é diretamente proporcional à energia 

utilizada, sendo que esse é um dos principais custos do processo. A principal energia utilizada 
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em processos comerciais de dessalinização no mundo é proveniente de combustíveis fósseis, 

que são responsáveis pela liberação de gás carbônico na atmosfera propiciando o efeito estufa 

e aquecimento global (Siirola, 2012). Devido a essa dependência de combustíveis fósseis e 

problemas ambientais causados por esse tipo de energia, a utilização de uma energia 

renovável e abundante, como a energia solar, apresenta benefícios ambientais a esse 

processo devido à utilização de um tipo de energia que não propicia o efeito estufa e possíveis 

benefícios econômicos devido aos combustíveis fosseis serem uma fonte finita de energia. 

A energia solar é uma energia bastante abundante no Brasil, com altas taxas de 

irradiação solar principalmente na região Nordeste. A energia solar pode ser aproveitada 

utilizando placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica ou coletores para utilizar 

energia térmica. De acordo com Fichter et al. (2017), a região nordeste possui o maior 

potencial para utilização de energia solar do Brasil, embora esse potencial ainda não seja 

aproveitado plenamente. Essa também é a região brasileira que mais sofre com a seca, cerca 

de 11 milhões de pessoas do Nordeste brasileiro sofrem com a falta de água (Rocha e Soares, 

2015), embora exista uma alta disponibilidade de água salgada nessa região. Essa 

disponibilidade ocorre tanto pela proximidade do mar devido ao grande litoral nordestino, 

como pela presença de água salobra em poços de água salgada ao longo de todo nordeste. 

Por isso, a presença de plantas de dessalinização utilizando energia solar nessa região 

apresentam diversos fatores que indicam que esta solução seria bastante benéfica tanto para 

a população local quanto para todo o país. Dessa forma, faz-se necessário avaliar a viabilidade 

técnica e econômica deste processo para confirmar esse potencial. 

I.2. Objetivos 

 Objetivo Geral 

Avaliar a viabilidade técnica e econômica de uma planta de dessalinização através da 

destilação de múltiplos efeitos (MED) de água salgada utilizando a energia solar como fonte 

energética na cidade de Bom Jesus da Lapa (BA).   

 Objetivos Específicos 

i. Modelar o processo de dessalinização MED. 
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ii. Modelar a captação de energia térmica solar. 

iii. Validar o modelo proposto com dados da literatura. 

iv. Avaliar a viabilidade técnica do processo na cidade de Bom Jesus da Lapa (BA). 

v. Avaliar a viabilidade econômica da planta na cidade de Bom Jesus da Lapa (BA). 

I.3. Justificativa 

O Nordeste brasileiro apresenta um alto potencial de energia solar, principalmente o 

Estado da Bahia que apresenta grandes áreas com alta irradiação solar, mas também é uma 

região com forte tendência de seca. A Figura 1 apresenta as áreas com irradiância solar acima 

de 6 kWh/m² no Brasil. Percebe-se que no Nordeste brasileiro há uma área considerável com 

altas irradiâncias solares ao passo que há uma carência de água potável. Portanto, a pesquisa 

se justifica pela contribuição que trará para a região com a possibilidade de se criar 

investimentos e disponibilizar água potável através da dessalinização para a população que 

sofre com falta de água. 

 
Figura 1: Áreas com irradiância solar acima de 6 kWh/m² (Dados obtidos com SWERA) 

A dessalinização é um processo que tem como objetivo retirar o excesso de sais, 

microrganismos e algumas partículas presentes na água salgada ou salobra. Esse processo 

pode ser realizado de diferentes maneiras, os mais utilizados comercialmente são: Osmose 

Reversa (RO – Reverse Osmosis), destilação flash de múltiplos estágios (MSF – Multi-Stage 

Flash) e destilação de múltiplos efeitos (MED – Multi-Effect Distillation). A osmose reversa 
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utiliza uma membrana semi-permeavel para realizar a separação do sal da água enquanto que 

MSF e MED são processos térmicos que utilizam a separação de fase. O MSF utiliza a 

evaporação por queda de pressão e o MED utiliza a evaporação pelo ganho de energia térmica. 

Os custos diminuíram após significativos avanços tecnológicos impulsionados por 

países que dependiam exclusivamente da dessalinização para fornecimento de água, como 

por exemplo ilhas do Caribe, países da África e do oriente médio. De acordo com Shatat et 

al. (2013), os custos dos processos utilizados em larga escala diminuíram aproximadamente 

80% entre 1980 e 2010. A Figura 2 apresenta os principais custos operacionais nos três 

processos de dessalinização mais utilizados em larga escala em 2010. Pode-se observar que 

os três processos custam entre 0,5 a 0,7 US$/m³ em plantas de larga escala que utilizam 

combustíveis fósseis e os três apresentam o custo com energia (térmica ou elétrica) como o 

gasto mais influente no preço final da água.

 

Figura 2: Custos de dessalinização dos principais processos comerciais (Shatat et al, 2013) 

Os processos de dessalinização necessitam de grandes quantidades energéticas, o que 

é prejudicial ao meio ambiente, já que grandes plantas de dessalinização utilizam 

combustíveis fosseis como principal fonte energética (Siirola, 2012). Os combustíveis fosseis 

são prejudiciais ao meio ambiente, pois são agentes causadores do efeito estufa, além de ser 

uma fonte finita de energia. Alkaisi et al. (2017) afirmam que, na média, para produzir 1000 

m³ de água potável através dos principais processos de dessalinização, 10 toneladas de 

dióxido de carbono são lançadas na atmosfera. É necessário, portanto, a utilização de energias 

renováveis, que são ecologicamente sustentáveis, além de outros benefícios. Atualmente há 
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uma forte tendência para a utilização desse tipo de energia, o que poderia diminuir o custo 

da utilização de energias renováveis. Diversos estudos já foram realizados para verificar os 

custos de cada processo de dessalinização acoplado com energias renováveis. De acordo com 

Alkaisi et al. (2017), dentre os principais processos acoplados com energias renováveis, a 

dessalinização MED utilizando energia solar é o que possui o menor custo médio de produção 

de água potável (aproximadamente 3 US$/m³) que está acima dos valores apresentados na 

Figura 2 para dessalinização com fontes de combustíveis fósseis.  

O MED com energia solar é, portanto, um processo que tem alto potencial de 

implantação em países com forte presença de irradiação solar e alta necessidade de água, e 

com mais tendência de ser viável economicamente do que os outros processos que utilizam 

energias renováveis. Adicionalmente, de acordo com El-Dessouky et al. (1998), o processo 

MED apresenta outras vantagens para utilização de energias renováveis como, por exemplo 

maior flexibilidade operacional, com capacidade de operar entre 0 a 100% de capacidade da 

planta, menor tempo de partida do processo e menor investimento inicial da planta em 

comparação com o MSF. Dessa maneira, neste trabalho o método MED com utilização da 

energia solar foi a tecnologia escolhida para a análise de viabilidade técnica e econômica de 

uma planta de dessalinização acoplada com energia térmica solar na cidade de Bom Jesus da 

Lapa (BA). 

Apesar de este processo já ser utilizado em outras partes do mundo, como por 

exemplo Espanha, Turquia e Jordânia, é preciso demonstrar e garantir que o processo MED 

pode ser implantado tecnicamente no Brasil, analisando as condições solares e de oferta de 

água salgada. Também é preciso avaliar se a produção seria economicamente lucrativa para 

os investidores que decidissem implantar essa planta no Brasil. Para verificar isso, é necessário 

analisar a viabilidade técnica e econômica da implantação de uma planta em uma cidade do 

nordeste brasileiro. O caso de estudo para esta análise é a cidade de Bom Jesus da Lapa (BA) 

pois tem alto potencial solar, sofre de falta de água, mas dispõe de fontes de água salgada que 

podem suprir a demanda da população. Entre as plantas de dessalinização em funcionamento 

no Brasil, a maioria foi instalada através do Programa Água Doce (PAD), lançado em 2004 pelo 

Governo Brasileiro para implantação de plantas de osmose reversa no semiárido. O PAD 

entrou em fase de escala em 2011 e teve como meta a implantação de 1200 sistemas de 
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dessalinização nos 10 estados que compõe o semiárido brasileiro até 2018.  Quanto ao 

funcionamento do sistema, o PAD define que um integrante da comunidade se responsabilize 

pela operação do equipamento, assim os custos de energia elétrica e manutenção devem ser 

assumidos pelo município ou pela comunidade (MDR, 2019). De acordo com Andrade (2019), 

algumas plantas foram abandonadas devido à falta de recursos para manutenção, que é de 

aproximadamente US$ 4 mil por ano, enquanto o custo de instalação é em torno de US$ 47 

mil por unidade (MMA, 2012). Apesar de não haver um preço estipulado para a compra de 

água potável nas plantas, alguns beneficiados do programa costumam pagar entre R$ 0,25 a 

1,20 por 20 litros de água potável, ou seja entre R$12,50 a 60 por m³ de água  para custear a 

energia e manutenção e garantir a continuidade do equipamento (Gomes e Borja, 2018; 

Pitombo e Valadares, 2019; Soares, 2019). Fora do PAD, existe a planta de osmose reversa em 

Fernando de Noronha, que foi instalada em 2010 e possui capacidade de 650 m³ por dia 

(Senado Federal, 2014).  A estimativa para o Brasil é que a dessalinização fique cada vez mais 

presente no futuro. O PAD continua investindo em novas plantas, com mais 170 sistemas de 

dessalinização instalados em 2019. Os desafios futuros do PAD são: a utilização de energia 

solar, pois em muitas localidades há dificuldades na oferta de energia elétrica, e a utilização 

de agricultura biossalina, buscando dar um destino ao rejeito da dessalinização (MDR, 2020).  

Em 2019 foi inaugurado um Centro de Testes de Tecnologia de Dessalinização (CTTD) em 

Campina Grande, que tem como objetivo desenvolver, analisar e avaliar o desempenho de 

sistemas de dessalinização, reuso e distribuição de água (UFCG, 2019). Há também uma planta 

de dessalinização em construção no Ceará, prevista para iniciar a produção em 2022, que vai 

utilizar a osmose reversa para disponibilizar aproximadamente 86 mil m³ por dia de água 

potável (Andrade, 2019).  

A dessalinização com energia solar pode ser realizada através de diversas técnicas, 

contudo os preços atingidos com essa combinação podem ser muito acima dos praticados por 

plantas comercias que utilizam combustíveis fosseis. A dessalinação por destilação de 

múltiplos efeitos (MED) é a técnica que apresenta menor custo quando combinada com 

energia solar térmica como fonte de energia. Logo, esta dissertação propõe analisar a 

viabilidade técnica e econômica de uma planta de dessalinização MED acoplado com energia 

solar térmica. Entre os trabalhos que modelam a dessalinização MED, poucos realizam estudos 

de viabilidade técnico-econômica. Ademais, visando reduzir o volume de rejeito de salmoura, 
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a rota proposta contempla o reciclo do concentrado produzido pelo processo. Desta maneira, 

busca-se identificar uma alternativa de oferta de água ao semiárido brasileiro que sofre com 

a seca e tem alto potencial de irradiação solar. Este trabalho tem como diferencial o estudo 

voltado para o Brasil e a utilização de um reciclo para reutilizar a salmoura proveniente da 

dessalinização de água salobra. 

 

I.4. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. Após a apresentação deste 

capitulo introdutório que aborda a contextualização do tema, objetivos, a justificativa e a 

estrutura do trabalho, o próximo capítulo apresenta a fundamentação teórica, contendo a 

revisão do estado da arte dos principais processos de dessalinização e suas respectivas 

modelagens. 

O Capítulo 3 apresenta a modelagem da planta de dessalinização MED, dos tanques de 

armazenamento de energia térmica e do sistema de coletores solares. Adicionalmente realiza 

a análise de viabilidade técnica e econômica da planta de dessalinização MED no estado da 

Bahia, utilizando um caso de estudo e apresentando os resultados dessa análise. Finalmente 

o Capítulo 4 apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 
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CAPÍ TULO ÍÍ- FUNDAMENTAÇA O TEO RÍCA 

___________________________________ 

II.1. Introdução 

Os processos de dessalinização estão se tornando cada vez mais importantes na oferta 

de água em localidades sem disponibilidade de água doce. Atualmente, a dessalinização já é 

uma das principais fontes de água em Israel, Ilhas do Caribe e países do Oriente Médio. Os 

processos mais utilizados comercialmente são: Osmose Reversa (RO – Reverse Osmosis), 

destilação flash de múltiplos estágios (MSF – Multiple Stage Flash) e destilação de múltiplos 

efeitos (MED – Multiple Effect Distillation). Para entender melhor o comportamento do 

processo e realizar estudos posteriores de viabilidade técnica e econômica, o primeiro passo 

é se obter um modelo representativo do processo.   

Neste capítulo é realizada uma revisão da literatura dos principais processos de 

dessalinização e discutido o estado-da-arte da modelagem desses processos. O capítulo se 

inicia com a descrição dos três principais processos de dessalinização e a revisão bibliográfica 

sobre a modelagem de cada um deles. Em seguida, discute-se sobre os custos e gastos 

energéticos de cada rota a fim de justificar a escolha da tecnologia MED para o estudo desta 

dissertação. Por fim, é apresentada uma revisão sobre as plantas pilotos do modelo de 

dessalinização MED.  

II.2. Panorama e tendências dos principais processos de dessalinização 

A dessalinização de águas salgadas é um processo que consiste na remoção do excesso 

de sais minerais presentes na água, transformando a água salgada em água potável. De acordo 

com Santos (2005) e Souza (2006), a dessalinização começou a ser utilizada em barcos de 

maneira rudimentar no século XVI e industrialmente a partir do século XVIII. Em seguida foi 

crescendo e ganhando importância em países com baixa disponibilidade de água doce como 

os países do Oriente Médio, algumas regiões dos EUA e Ilhas do Caribe. Segundo o relatório 
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de 2015 da IDA (International Desalination Association, 2015), plantas de dessalinização já 

operam em 150 países no mundo e mais de 300 milhões de pessoas utilizam água 

dessalinizada diariamente. De acordo com Jones et al. (2019), há aproximadamente 16 mil 

plantas de dessalinização no mundo, com capacidade total de pouco mais de 95 milhões de 

m³/dia. Dentre essas plantas, a porcentagem total do número de plantas para RO, MSF e MED 

é de 69, 18 e 7 %, respectivamente, devido ao menor custo energético do RO em relação ao 

outros dois processos, o MED e o MSF são mais utilizados nos países do oriente médio devido 

a maior disponibilidade e menor preço de combustíveis fosseis nesses locais.  A grande maioria 

das plantas comerciais utiliza combustíveis fósseis como principal fonte de energia, alguns 

exemplos de plantas estão em Tel Aviv, Israel; Ras-al-Khair, Arábia Saudita (Belton, 2015). Há 

também plantas que utilizam energias renováveis, como a planta de dessalinização localizada 

no Quênia (Brown, 2019).  

A distribuição das plantas de dessalinização, com capacidade maior que 1000 m³/dia, 

ao longo do mundo é representada pela Figura 3. Percebe-se a grande presença das plantas 

de dessalinização nos Estados Unidos, Europa, norte da África e Oriente Médio. No entanto, 

não há muitas plantas de dessalinização na América do Sul, sendo em sua maioria com a 

finalidade de fornecer água para indústrias. Segundo Jones et al. (2019), quase metade (48%) 

da produção de água dessalinizada no mundo acontece na região do Oriente Médio e do Norte 

da África, enquanto que na América Latina e Caribe, a produção em relação à produção 

mundial é de apenas 5%. 

 

Figura 3: Distribuição das plantas de dessalinização pelo mundo (Jones et al., 2019). 
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De acordo com Jones et al. (2019), o crescimento da pesquisa em dessalinização é 

exponencial, com o número total de publicações aproximadamente dobrando a cada 5 anos. 

A Figura 4 mostra a evolução do número de artigos publicados sobre dessalinização dividido 

por categoria principal do artigo: tecnológico; economia e energia; meio-ambiente e sócio-

política. Percebe-se que a grande maioria dos trabalhos focam em aspectos tecnológicos da 

dessalinização. Apesar de os aspectos econômico, energético e ambiental da dessalinização 

serem muito importantes, são menos abordados na literatura.  

 
Figura 4: Evolução do número de artigos sobre dessalinização por categoria (Jones et al., 2019). 

Uma pesquisa na base de dados Web of Science mostra a evolução dos estudos sobre 

modelagem de dessalinização ao longo dos anos, impulsionado pela necessidade de aumentar 

a oferta de água doce. A Figura 5 mostra o aumento do número de artigos publicados sobre 

modelagem de cada um dos processos de dessalinização, Osmose Reversa(RO), MSF, MED, 

utilizando as palavras-chave (Model* AND “Reverse Osmosis” AND desalination), (Model* 

AND (MSF OR "multi stage") AND desalination) e (Model* AND (“multi effect” OR MED) AND 

desalination) respectivamente. 

Percebe-se que, até meados dos anos 90, o interesse em dessalinização não era tão 

alto e o modelo mais estudado era o MSF, principalmente por ser a principal fonte de água no 

golfo árabe no período, que possuía grande quantidade de petróleo com baixo custo, 

favorecendo os processos térmicos (Rosso et al., 1996). Os processos térmicos também tem 
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como vantagem menor sensibilidade a temperatura e salinidade da água salgada, além de 

operação e manutenções menos complicadas, não sendo necessário funcionários experientes 

(Palenzuela et al., 2018).  Entre meados de 90 e começo dos anos 2000, a osmose reversa 

começa a atingir o patamar da MSF, ultrapassando e se tornando o método de dessalinização 

com mais artigos de modelagem desde então. Segundo Abdelkareem et al. (2018), a osmose 

reversa se tornou o método mais utilizado comercialmente e é responsável por 65% da 

produção mundial de água dessalinizada, basicamente por ser o método que menos utiliza 

energia (térmica + elétrica) entre os três principais. O método MED, por sua vez, começa a 

ultrapassar o MSF em número de artigos a partir de 2011 e tem uma alta evolução ao longo 

dos anos. Esse aumento aconteceu porque o MED consome menos energia térmica do que o 

MSF, no entanto, ele não era muito utilizado em larga escala devido a diversos problemas de 

incrustação. Com o avanço da tecnologia, esses problemas foram sanados, principalmente ao 

utilizar temperaturas e pressões mais baixas nos efeitos da planta de dessalinização (Mezher 

et al., 2011).  

 

Figura 5: Evolução do número de artigos publicados sobre modelagem dos processos de dessalinização. 

    II.3. Osmose reversa 

A osmose reversa é um processo de dessalinização que utiliza uma membrana para 

realizar a separação dos sais minerais da água, pois estes ficam retidos na membrana. Nesta 

técnica, a água precisa passar na membrana no sentido inverso ao da osmose, que é o 

processo em que a água passa espontaneamente de uma solução menos concentrada para a 
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solução mais concentrada. Para a osmose reversa acontecer, é necessário que o sistema esteja 

bastante pressurizado para atingir uma pressão maior que a pressão osmótica, que é a pressão 

que deve ser aplicada na solução mais concentrada para que a osmose não ocorra (Jamal et 

al. 2004). Essa pressão é proporcional à concentração e à temperatura. A energia necessária 

para deixar o sistema pressurizado é o que demanda a maior parte da energia deste tipo de 

dessalinização. Uma parte dessa pressão, entretanto, pode ser recuperada através da 

utilização de turbinas hidráulicas. Ao realizar esse procedimento com água do mar, um pré-

tratamento da água deve ser realizado para que os sólidos maiores sejam retirados da água 

pois eles poderiam danificar a membrana com a alta pressão, prejudicando assim a capacidade 

de dessalinização (Khawaji et al., 2008). O processo é representado esquematicamente na 

Figura 6. Segundo Byrne et al. (2015), a dessalinização por osmose reversa tem um consumo 

líquido energético médio de 2 a 8 kWh/m³, energia que é utilizada principalmente para a 

pressurização da água. Esse consumo de energia, de acordo com Voutchkov (2018), varia com 

vários fatores como: temperatura da fonte de água, tipo de membrana e sistema de energia 

e salinidade da fonte de água, sendo este último o fator que mais influencia (mais de 50%) na 

quantidade de energia utilizada, podendo tornar o método inviável em casos de salinidade 

muito alta. 

 

Figura 6: Processo de Osmose Reversa (Santos, 2005). 
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A Tabela 1 apresenta os principais trabalhos sobre modelagem do processo de osmose 

reversa, analisando os seguintes aspectos: disponibilidade de planta piloto para validação do 

modelo; regime dinâmico ou estacionário do modelo; tipo de energia utilizada e se esta foi 

contemplada no modelo; e se houve um estudo de viabilidade econômica. Percebe-se que a 

maior parte dos trabalhos avaliados desenvolve o modelo no estado estacionário, que poucos 

validaram o modelo através de plantas piloto e que a inclusão de viabilidade econômica e 

fonte energética na modelagem se tornaram mais comuns nos últimos 15 anos. Apesar de 

haver muitos outros trabalhos ao longo dos anos, o foco da tabela foi mostrar os primórdios 

da modelagem da osmose reversa e sua evolução, além de avaliar também trabalhos que 

foquem na otimização e viabilidade econômica.  

Um dos primeiros estudos foi feito por Sherwood et al. (1967), que consideraram que 

a água atravessa uma membrana de acetato em processos paralelos de difusão e fluxo nos 

poros. Matsuura e Sourirajan (1981) apresentaram uma nova abordagem à modelagem ao 

expressar as interações soluto-membrana e o transporte de massa através da membrana, 

considerando-a como sendo constituída por micro poros cilíndricos. No entanto, este modelo 

apresentava algumas simplificações, como considerar o parâmetro de fricção constante e 

ignorar a diferença de concentração dentro e fora dos poros da membrana. Mehdizadeh e 

Dickson (1989) apresentaram melhorias ao modelo de Matsuura e Sourirajan (1981), sendo 

as principais mudanças: inclusão do balanço de massa do soluto na membrana de forma a 

prever a diferença de concentração dentro e fora dos poros da membrana; variação do 

parâmetro de fricção em função da posição radial, tornando o modelo mais representativo 

para membranas de acetato. 

No contexto industrial, Slater et al. (1985) desenvolveram um modelo da osmose 

reversa e obtiveram bons resultado na comparação com os dados experimentais obtidos com 

uma planta de osmose reversa em pequena escala com membranas de acetato. Jamal et al. 

(2004) aperfeiçoaram o modelo de Slater et al. (1985) incluindo os efeitos de inibidores de 

transferência de massa, como polarização da concentração de soluto e incrustação da 

membrana, e validaram o modelo com os dados experimentais obtidos na planta de Slater et 

al. (1985).  
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Os trabalhos atuais têm focado mais na otimização e na análise de viabilidade técnica 

e econômica do processo da osmose reversa. Ghobeity e Mitsos (2010) buscaram encontrar a 

operação ótima de uma planta de dessalinização da água do mar com o objetivo de reduzir os 

custos com eletricidade, considerando produção variável em função da demanda e da tarifa 

de eletricidade, as quais variam ao longo do dia. Ahmad et al. (2015) buscaram analisar a 

viabilidade técnica do processo da osmose reversa utilizando energia fotovoltaica e utilizam a 

otimização para determinar o melhor ângulo de inclinação para maximizar a produção de 

permeado, considerando a produção de água apenas no período com irradiação. Maleki 

(2018) realizou a otimização da dessalinização por osmose reversa utilizando sistemas 

híbridos de energia renovável baseado em energia solar e energia eólica, evidenciando 

também a tendência pela utilização de fontes renováveis de energia, que são menos 

agressivas para o meio ambiente em comparação com os combustíveis fósseis.  

A viabilidade econômica do processo de dessalinização é o que vai definir se haverá ou 

não a implementação em larga escala. Alguns autores realizaram, portanto, a análise de 

viabilidade econômica junto com a modelagem do processo. Mohamed et al. (2006) 

analisaram a viabilidade econômica de uma planta piloto na Grécia com um sistema de 

recuperação de energia, encontrando um custo de água de 3,68€/m³. Bruno et al. (2008) 

analisaram a cogeração de água e energia através de um ciclo orgânico de Rankine aliado com 

a energia solar térmica para gerar energia elétrica para produção de 15 m³ de água/dia, 

encontrando um custo entre 4,3 €/m³ a 9,5 €/m³ para dessalinizar água do mar utilizando 

energia solar, no entanto esse estudo considerou a produção de água apenas no período 

diurno. 
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Tabela 1: Principais artigos sobre modelagem da osmose reversa.  

Referência 
Planta 
piloto 

Regime Local 
Tipo de 
Energia 

Viab. 
Econ. 

Custo 

Spiegler e Kedem (1966)  SS NA NA   

Sherwood et al.  (1967)  SS NA NA   

Kimura e Sourirajan (1967)  SS NA NA   

Matsuura e  Sourirajan (1981)  SS NA NA   

Slater et al. (1985)  Y D NA NA   

 Mehdizadeh e Dickson (1989)  SS NA NA   

Al-Bastaki e Abbas (1999)  SS NA NA   

Jamal et al. (2004)   D NA NA   

Mohamed et al. (2006) Y D Grécia NA Y 3,7 €/m³ 

Bruno et al. (2008)  SS Espanha SP Y 
4,3 – 9,5 

€/m³ 

Ghobeity e Mitsos (2010)  SS NA NA   

Ahmad et al. (2015) Y SS 
Arábia 
Saudita 

SP   

Maleki (2018)  SS NA SP/E Y NA 

Wu et al. (2018)  D NA SP/D   

SP – Solar Fotovoltaica 
E - Eólica 
D – Diesel 
NA – Não disponível 

D - Dinâmico 
SS - Estacionário 
Y - Sim 

 

II.4. Destilação flash de múltiplos estágios (MSF) 

O processo de destilação flash de múltiplos estágios, representado na Figura 7, utiliza 

a formação de vapor através da queda brusca de pressão para realizar a separação dos sais 

minerais da água. A água salgada é aquecida por meio de energia térmica, normalmente com 

vapor, sob pressões e temperaturas controladas através do condensador de destilado. Ao 

entrar no primeiro estágio, a água sofre uma redução de pressão brusca para haver a 

formação de vapor. Após a vaporização, o vapor sobe e condensa ao entrar em contato com 

os tubos por onde passam a água salgada. Esse condensado sai como água destilada, e a parte 

que não evaporou passa para o próximo estágio onde o processo se repete (Santos, 2005). 

Esse processo ocorre em sucessivos estágios que operam em pressões decrescentes 
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possibilitando assim o aumento da eficiência. Segundo Dahdah e Mitsos (2014), esse método 

tem como desvantagem o alto consumo energético para aquecer e pressurizar a água, porém 

pode atingir altas temperaturas e permite a utilização de um maior número de estágios que 

outros métodos de dessalinização térmica, tendo como vantagem a capacidade de conseguir 

uma maior produção de água dessalinizada. 

 

Figura 7: Processo de dessalinização MSF (Santos, 2005). 

A Tabela 2 contextualiza os principais trabalhos de modelagem da dessalinização MSF, 

considerando se o estudo em questão possui uma planta piloto para validação do modelo, se 

a modelagem foi no estado dinâmico ou estacionário, se há modelagem da fonte de energia, 

qual o tipo de energia utilizada e se foi realizada análise de viabilidade econômica. Percebe-

se que a maior parte dos trabalhos avaliados considera o estado estacionário e valida o 

modelo através de plantas piloto, o que pode ser explicado pelo MSF ser uma tecnologia já 

consolidada com diversas plantas operando em larga escala desde os anos 80, principalmente 

na região do Golfo Árabe. No entanto, poucos trabalhos incluíram a viabilidade econômica 

junto com a modelagem, assim como não mencionaram a fonte energética. Devido à alta 

demanda por energia térmica do MSF, alguns trabalhos começam, a partir de meados dos 

anos 2000, a propor o uso de energia solar como uma boa fonte de energia térmica. Apesar 

de haver muitos outros trabalhos ao longo dos anos, o foco da tabela foi mostrar a evolução 

da modelagem da dessalinização MSF.  
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Um dos primeiros modelos do processo de destilação flash de múltiplos estágios (MSF) 

foi feito por Fan et al. (1968), considerando o estado estacionário e o estágio como uma 

unidade de repetição. Helal et al. (1986) propuseram um modelo mais complexo que o 

anterior, com detalhamento do estágio, além de utilizar correlações termodinâmicas mais 

robustas e considerar a perda de calor interna para a parede que separa a água doce 

condensada (Demister). El-Dessouky et al. (1995) propuseram um modelo baseado no de Helal 

et al. (1986), adicionando os efeitos da incrustação, das perdas termodinâmicas entre os 

estágios e perdas de calor para o ambiente externo. 

No contexto industrial, Rosso et al. (1996) realizaram uma modelagem baseada em 

Helal et al. (1986) com diversas simulações, utilizando dados de uma planta da Arábia Saudita, 

tais como:  variação do número de estágios, variação da temperatura de entrada da água do 

mar e efeito da variação da temperatura do vapor na performance da planta, temperatura da 

salmoura e quantidade de água produzida. Shivayyanamath e Tewari (2003) realizaram uma 

simulação dinâmica para analisar diversas características em partidas de plantas MSF, 

comparando os dados obtidos com uma planta de dessalinização na Índia.  Hawaidi e Mujtaba 

(2010) desenvolveram um modelo baseado em Rosso et al. (2006), buscando estudar e 

minimizar o impacto da incrustação na dessalinização MSF. 

Os trabalhos mais recentes buscam reduzir os custos energéticos da dessalinização 

MSF, propondo, dentre outras alternativas, a utilização de energias renováveis. Khoshrou et 

al. (2017) propuseram utilizar energia solar para geração direta de vapor para a dessalinização 

MSF, obtendo uma economia de 17,8 MW de energia fóssil, reduzindo também a geração de 

gás carbônico. O trabalho utilizou o software RETScreen que permitiu especificar o clima e a 

irradiação solar diária na cidade de Abadan, onde estava localizada a planta MSF. Esse 

software pode ser muito útil para identificar locais com alta incidência solar visando ao 

aproveitamento dessa energia. Neste contexto, Al-Othman et al. (2018) descreveram e 

simularam a utilização da energia solar, captada através de coletores parabólicos, em uma 

planta de dessalinização MSF, com o objetivo de fornecer água para uma pequena 

comunidade de Sharjah (UAE), uma região com alta intensidade de irradiação solar. Os dois 

trabalhos são interessantes pois podem ser utilizados para verificar a implantação desses 
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processos em outras regiões do mundo com alta irradiação solar e com escassez de água 

potável. 

Tabela 2: Referencias de estudos de modelagem para dessalinização MSF. 

Referência 
Planta 
piloto 

Regime Local 
Fonte de 
Energia 

Viab. 
Econ. 

Fan et al. (1968)  SS    

Mandil e Ghafour (1970)  SS    

Helal et al. (1986) Y SS Arábia Saudita   

Husain et al. (1993)  D    

El-Dessouky et al. (1995) Y SS Arábia Saudita   

Rosso et al. (1996) Y SS    

Mazzotti et al. (2000)   D    

Shivayyanamath e Tewari 
(2003) 

Y D Índia   

Shaobo et al. (2008)  SS  ST  

Said et al. (2010)   SS    

Hawaidi e Mujtaba (2010)  SS    

Al-Hamahmy et al. (2016) Y SS Egito  Y 

Khoshrou et al. (2017) Y SS Golfo Pérsico ST  

Al-Othman et al. (2018) y 
SS Emirados 

Árabes 
ST  

ST – Solar Térmica 
Y – Sim 

D – Dinâmico 
SS – Estacionário 

II.5. Destilação de múltiplos efeitos (MED) 

O processo de destilação de múltiplos efeitos se baseia na mudança de fase, ou seja, 

na formação de vapor para realizar a separação dos sais minerais da água. Diferente da 

destilação flash, a formação de vapor ocorre por absorção de energia térmica de uma fonte 

externa de calor, resultando na ebulição de parte do líquido e assim possibilitando a separação 

(Dahdah e Mitsos, 2014). Esse processo é esquematizado pela Figura 8. A água salgada é 

inicialmente pré-aquecida pela troca térmica com o vapor gerado no último efeito e, em 

seguida, alimenta os efeitos. A entrada da água salgada pode acontecer em todos os efeitos 

em paralelo, do último para o primeiro efeito ou do primeiro efeito para o último. Ao entrar 
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no primeiro efeito, a água bruta recebe calor de uma fonte externa, acontecendo assim uma 

evaporação de parte da água. O vapor gerado no primeiro efeito é a fonte de energia térmica 

para troca de calor nos efeitos subsequentes, esse vapor vai ser condensado posteriormente 

para sair do processo como água potável. A fração líquida que não foi evaporada é a salmoura 

ou concentrado, que possui uma maior concentração de sais do que a água bruta (Santos, 

2005). Os sucessivos efeitos operam em temperaturas e pressões decrescentes, favorecendo 

também a formação de vapor através da queda de pressão, ou ebulição por flash, ao longo 

dos efeitos. Esta característica torna esse processo muito eficiente termodinamicamente pois, 

além de dessalinizar a água através da ebulição em todos os estágios, também há a ebulição 

através da queda de pressão (Khawaji et al., 2008). 

 

Figura 8: Processo de dessalinização MED (Santos, 2005). 

A Tabela 3 apresenta os principais trabalhos sobre a modelagem do processo de 

dessalinização MED, considerando se o estudo em questão possui uma planta piloto para 

validação do modelo, se a modelagem foi no estado dinâmico ou estacionário, se há 

modelagem da fonte de energia, qual o tipo de energia utilizada e se houve uma análise de 

viabilidade econômica. Percebe-se que a maior parte dos trabalhos avaliados modelam o 

sistema no estado estacionário e aproximadamente metade validou o modelo através de 

plantas piloto. No entanto, poucos trabalhos realizaram a viabilidade econômica. A inclusão 

da fonte energética no modelo começou a ser destacada somente em 2003, quando Wu e Du 

(2003) propuseram o uso de energia nuclear como fonte de energia térmica. Na última década 
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se direcionou mais o foco da modelagem para a utilização de energias renováveis, com forte 

destaque para energia solar por ser uma boa fonte de energia térmica, que é muito necessária 

para dessalinização MED. 

Em relação à fonte de energia, por ser uma dessalinização que necessita de bastante 

energia térmica, o MED teve uma maior inserção em locais como oriente médio e golfo Árabe. 

Esses locais, por ter alta oferta de petróleo, possuíam um custo energético baixo ao utilizar 

combustíveis fosseis. Portanto, era pequena a preocupação com a fonte de energia. Com o 

passar do tempo, o preço dos combustíveis fósseis aumentou e a preocupação com o efeito 

estufa tornou-se cada vez mais evidente e necessária, o que aumenta a busca para utilizar 

energias alternativas aos combustíveis fósseis. Com isso, a partir dos anos 2000, começa-se a 

ver trabalhos que abordam a modelagem da fonte energética. Primeiro com energia nuclear, 

como foi o caso de Wu e Du (2003) e Dardour et al. (2005). No entanto, a energia nuclear não 

é uma energia renovável e, apesar de não influenciar no efeito estufa, possui diversos riscos 

devido à radioatividade. As energias renováveis, portanto, tornaram-se objeto de muito 

estudo, pois não agridem o meio-ambiente, não possuem riscos envolvidos, sua única 

desvantagem é o preço, que ainda é considerado alto em relação aos combustíveis fósseis. 

Diversos estudos tentaram analisar a utilização da energia solar com o MED pois, dentre as 

fontes de energia renovável, a solar é a que consegue fornecer energia térmica de maneira 

mais viável, estável e que pode ser utilizada em larga escala.  

Uma das primeiras modelagens do MED foi realizada por Silver (1966), que apresentou 

um modelo simplificado para o processo de dessalinização MED em estado estacionário. 

Posteriormente, Lambert et al. (1987) apresentaram um modelo com algumas considerações 

importantes como o Boiling Point Elevation (BPE), que é uma relação entre a temperatura da 

salmoura e do vapor de água em equilíbrio, e correlações para cálculo de entalpia através da 

temperatura e concentração. El-Dessouky et al. (1998) fizeram considerações adicionais 

importantes para a modelagem do MED, como a variação das perdas termodinâmicas entre 

os efeitos e a dependência das propriedades da água de acordo com a salinidade e a 

temperatura. Aly e El-Figi (2003) desenvolveram um modelo considerando diferentes áreas 

de transferências de calor ao longo dos efeitos, quedas constantes de temperatura ao longo 
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dos efeitos e as perdas de calor para o ambiente externo. Estes trabalhos desenvolveram 

modelos no estado estacionário. 

No estado transiente, ou dinâmico, El-Nashar e Qamhiyeh (1990) realizaram uma 

modelagem simplificada de uma planta de dessalinização utilizando equações de balanço de 

energia para o evaporador e para os efeitos. Aly e Marwan (1997) desenvolveram um modelo 

mais robusto com balanços de energia e de massa por componente, BPE e propriedades físicas 

dependentes da salinidade e temperatura. Roca et al. (2008) modelaram uma planta de 

dessalinização que utiliza energia solar como fonte de energia. Apesar de utilizar 

simplificações como: propriedades constantes para água e água do mar, queda constante de 

temperatura entre os efeitos e perda de calor para o ambiente desprezível, o modelo 

apresentou resultados importantes, como pontos ideias de operação de acordo com a 

condição e maneiras de otimização na partida, em plantas com meios intermitentes de 

energia, como é a energia solar.  

Existem muitos estudos de modelagem MED em plantas em todo o mundo: El-Nashar 

e Qamhiyeh (1995), e Aly e Marwan (1997) nos Emirados Árabes Unidos; Mazini et al. (2014) 

no Irã; Casimiro et al. (2014) na Sicília (Itália) e Palenzuela et al. (2018) em Arica (Chile) são 

alguns exemplos. El-Nashar e Qamhiyeh (1990, 1995) estudaram uma planta de dessalinização 

em Abu-Dabhi (UAE) com 18 efeitos e capacidade de 120m³/dia. Aly e Marwan (1997) 

analisaram outra planta em Abu-Dabhi (UAE) com 4 efeitos e capacidade de 3800 m³/dia. 

Apesar de ser uma planta que apresenta uma grande capacidade para poucos efeitos, ela 

possui uma eficiência muito baixa, produzindo apenas 190 ton de água potável para cada 1300 

ton de água do mar. Mazini et al. (2014) validaram o modelo com dados de uma planta em 

Kish Island (Irã) com 6 efeitos e capacidade de 4000 m³/dia. Entretanto, a planta com maior 

número de estudos é a Plataforma Solar de Almeria (PSA), que está em funcionamento desde 

1988 com 14 efeitos,  capacidade de 72 m³ de água doce por dia e tem a energia solar térmica 

como principal fonte de energia, de acordo com Yilmaz e Söylemez (2012), possui 

aproximadamente 2700 m² de coletor solar (Hatzikioseyian et al., 2003; Palenzuela et al., 

2011; Roca et al., 2012; Palenzuela et al., 2014; De la Calle et al., 2015). 

Poucos trabalhos que realizaram a modelagem do processo se aprofundaram na 

análise de viabilidade econômica do mesmo. Caouris et al. (1989) buscaram encontrar a 
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quantidade de produção de água potável com menor custo entre 100 a 1000 m³, para 

dessalinização em determinadas ilhas na Grécia. Foi realizada a modelagem do processo e dos 

gastos da planta de dessalinização para buscar os valores médios de produção de água. Os 

custos encontrados foram entre 1,1 a 2,1 US$/m³ e quantidade ótima de 850 m³/dia. Sayyaadi 

e Saffari (2010) realizaram uma otimização energética e econômica em um sistema de 

dessalinização MED. O modelo econômico do sistema foi realizado baseado no método de 

Total Revenue Requirement (TRR), que consiste em calcular todos os custos anuais associados 

ao projeto, como custos de operação, energia, manutenção e o retorno mínimo esperado, que 

é calculado com base no investimento realizado e em parâmetros financeiros. A otimização 

conseguiu reduzir o custo de produção de água de 1,31 US$/m³ para 1,04 US$/m³ e a redução 

do período de retorno do investimento de 6,1 para 5,7 anos. Hanafi et al. (2015) realizaram a 

modelagem de uma planta de dessalinização MED com capacidade de aproximadamente 280 

mil m³/dia, utilizando gás natural como fonte de energia térmica. A análise econômica avaliou 

o custo anual total da planta, que inclui gastos com investimento, combustível, operação e 

manutenção, permitindo calcular o fluxo de caixa e o período de retorno (payback), obtido 

como 20 meses para retorno do investimento, no entanto o valor de venda da água utilizado 

foi de  2.5 US$/m³, um valor considerado alto para plantas comerciais de dessalinização com 

combustíveis fósseis. Hanafizadeh et al. (2016) fizeram o modelo de uma indústria de 

dessalinização com capacidade de 18 mil m³/dia, avaliando a melhor combinação de turbinas 

a gás e plantas MED de diferentes capacidades. Para análise econômica, foi feito um fluxo de 

caixa das diferentes configurações a um preço de venda fixo, que foram analisadas e 

comparadas com base na taxa de retorno, em que teve como resultado que a combinação das 

turbinas a gás de maior potência e  uma planta só com capacidade de 18 mil m³ apresentava 

a melhor taxa de retorno, ao invés de várias plantas menores. Palenzuela et al. (2018) 

analisaram a viabilidade técnica e econômica do aumento da capacidade de 10 para 5000 

m³/dia em uma planta de dessalinização que trata a água salobra do rio Camarones, com 

energia solar e biomassa, para produção de água para irrigação no Chile. Os custos de pós 

tratamento, distribuição de água e laboratório de qualidade foram desconsiderados. O fluxo 

de caixa foi realizado com os custos anuais totais, taxa de interesse de 5% e 20 anos de 

depreciação. O resultado analisado foi o custo simplificado da água (US$/m³) e verificou-se 

uma redução de 15 US$/m³ na planta de 10m³ para 1,25 US$/m³ através do aumento de 
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capacidade para uma planta de 5000 m³. Até o conhecimento do autor, esse foi o único 

trabalho encontrado entre os que realizaram a modelagem MED que fez a análise econômica 

e utiliza energia solar como principal fonte de energia, portanto a literatura ainda carece de 

estudos para investigar o potencial econômico dessa combinação de tecnologias. A análise 

econômica, no entanto, visou apenas a redução de preço da água através do aumento de 

capacidade, percebeu-se a necessidade de uma abordagem mais detalhada sobre variação de 

preço e retorno sobre o investimento com a venda da água, como uma análise de sensibilidade 

ou uma simulação de Monte Carlo.  A área solar encontrada foi de 59 mil m² com produção 

através de energia solar variando de 50 a 90% ao longo do ano, sendo o resto produzido 

através da queima de biomassa. 

A maioria dos trabalhos das principais técnicas de dessalinização sugerem que o 

descarte seria realizado de volta para o mar, mas esta solução acarreta impactos ambientais. 

Aly e El-Figi (2003) afirmaram que o valor máximo de salinidade permitido para descarte no 

mar é de 70 g/L. Dentre os trabalhos de modelagem MED, apenas Roca et al. (2008), que 

modelou a PSA, sugere o uso de um secador solar para tratamento da salmoura. O tratamento 

ou descarte da salmoura é um assunto que vem ganhando bastante relevância ultimamente 

afinal, quanto maior a quantidade de água dessalinizada, maior a quantidade de salmoura 

produzida. De acordo com Jones et al. (2019), aproximadamente 142 milhões de m³ de 

concentrado são produzidos diariamente no mundo nos processos de dessalinização, o que 

torna cada vez mais necessário avaliar a destinação desse concentrado. Alguns processos de 

tratamento já existentes são (Panagopoulos et al., 2019): descarga em esgotos, injeção em 

poços artesianos, lagoas de evaporação, secadores solares e aplicações na terra, como os 

cultivos de plantas tolerantes ao sal.
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Tabela 3: Referencias de estudos de modelagem para dessalinização MED. 

Referência Planta Piloto Regime Local 
Fonte de 
energia 

Tratamento ou 
reuso da Salmoura 

Viab. 
Econ. 

Custo 

Silver (1966)  SS      

Bolmstedt e Jernqvist (1976)  D      

Lambert et al. (1987)  SS      

Caouris et al. (1989)  SS    X 2,11 US$/m³ 

Tonelli et al.  (1990)  D      

El-Nashar e Qamhiyeh (1990) Y D Abu Dhabi (UAE)     

El-Nashar e  Qamhiyeh (1995) Y SS Abu Dhabi (UAE)     

Aly e Marwan (1997) Y D Abu Dhabi (UAE)     

El-Dessouky et al. (1998)  SS      

Hatzikioseyian et al. (2003) Y SS Almeria (Espanha)     

Aly e El-Figi (2003)  SS      

Wu e Du (2003)  SS  N    

Dardour et al. (2005)  D  N    

Kamali et al. (2008)  SS      

Roca et al. (2008) Y D Almeria (Espanha) ST Secador solar   

Khademi et al. (2009)  SS      

Sayyaadi e Saffari (2010)  SS    X 1,04 US$/m³ 

Palenzuela et al. (2011) Y SS Almeria (Espanha) ST    

Yilmaz e Söylemez (2012)  SS  ST/E    

Roca et al., (2012) Y D Almeria (Espanha)     
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Esfahani et al. (2012)  SS      

Mistry et al (2013)  SS      

Druetta et al. (2013)  SS      

Mazini et al. (2014) Y D Kish Island (Irã)     

Al-Mutaz e  Wazeer (2014)  SS      

Palenzuela et al. (2014) Y SS Almeria (Espanha)     

Casimiro et al. (2015) Y SS Sicília (Itália) ST    

De La Calle et al. (2015) Y D Almeria (Espanha)     

Hanafi et al. (2015)  SS  G  X  2,50 US$/m³ 

Frantz e Seifert (2015) Y SS Al-Kosseir (Egito) ST    

Ghazi et al. (2015)  SS  ST    

Hanafizadeh et al. (2016)  SS  G  X 0,96 US$/m³ 

Bataineh (2016) Y SS Aqaba (Jordânia) ST    

Georgiou e  Bonanos (2016) Y D Nicosia (Chipre)     

CIPOLLINA et al. (2017) Y D Sicília (Itália)     

Maha et al. (2017) Y SS Tunísia     

Palenzuela et al. (2018) Y SS Arica (Chile) ST  X 
1,25-15 
US$/m³ 

Elsayed et al. (2018)  D      

ST – Solar Térmica 
N - Nuclear 
E – Eólica 
G- Gás Natural 

  Y-Sim 
D - Dinâmico 
SS – Estacionário 
X- Possui 
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    II.5.1. Plantas de dessalinização MED 

O processo de dessalinização MED pode ser realizado de diferentes maneiras e diversos 

tipos de plantas são conhecidas. A principal semelhança é que a fonte de energia externa 

alimenta o primeiro efeito da planta. Algumas plantas são caracterizadas pela forma como a 

água salgada entra no processo. Os principais tipos de entrada são: alimentação progressiva, 

alimentação paralela e alimentação reversa. Outra possível diferença é quanto ao arranjo 

entre os efeitos, que podem estar dispostos na vertical ou na horizontal. 

No processo de alimentação progressiva toda a entrada da fonte de água salgada é 

realizada no primeiro efeito. Após a ebulição, a salmoura restante serve como alimentação de 

água salgada do próximo efeito e o vapor é utilizado como fonte de aquecimento dessa 

salmoura. Normalmente há um flash na entrada do efeito subsequente pois esse tipo de 

processo opera com pressões decrescentes nos efeitos. O processo de dessalinização MED 

com alimentação progressiva pode ser observado na Figura 9(a). Esse tipo de configuração é 

utilizado em muitas plantas de MED, como por exemplo as plantas de Almeria e Abu Dhabi 

mencionadas na Tabela 3. As vantagens dessa configuração são o menor risco de incrustação, 

maior eficiência termodinâmica e a possibilidade de utilizar a salmoura em temperaturas 

maiores que as outras configurações, o que é importante para aumentar a eficiência do 

processo (Dahdah e Mitsos, 2014). 

Na dessalinização MED com alimentação reversa toda a entrada da fonte de água 

salgada acontece no ultimo efeito, onde a temperatura e a pressão são as mais baixas dentre 

todos os efeitos. A salmoura que sai do último efeito vai para o penúltimo e assim 

sucessivamente até o primeiro, de onde a salmoura sai para a corrente de rejeito. De acordo 

com Al-Mutaz e Wazeer (2014), nesta configuração a salmoura com maior salinidade vai estar 

localizada no efeito de maior temperatura, o que representa um grande risco de incrustação. 

Outra desvantagem é o maior gasto energético para bombeamento da alimentação. O 

processo de dessalinização MED com alimentação reversa pode ser observado na Figura 9(b). 

A alimentação paralela distribui a entrada de água salgada em todos os efeitos de 

maneira uniforme. Esse modelo tem uma estrutura mais simples, com menor necessidade de 

bombas. A principal vantagem é que uma estrutura de bombeamento para levar a salmoura 
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para o topo do efeito posterior não é necessária, gastando assim menos energia que outras 

duas configurações.  

Segundo Al-Mutaz e Wazeer (2014), as duas configurações com melhor eficiência são 

alimentação progressiva e alimentação paralela. A escolha da configuração, no entanto, 

depende de uma série de fatores que devem ser avaliados no projeto da planta de 

dessalinização. Número de efeitos, capacidade de produção, espaço disponível, tipo de 

estrutura requerida devido ao solo e quantidade de capital inicial disponível são alguns fatores 

que podem influenciar nesta decisão. 

 

Figura 9: Processos de dessalinização com diferentes tipos de alimentação (a) progressiva (b) reversa (c) 
paralela (Al-Mutaz e Wazeer, 2014). 
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Apesar da Figura 9 mostrar os efeitos na horizontal, é possível também utilizar os 

efeitos na estrutura vertical, buscando aproveitar a gravidade para a transferência de fluidos 

de um efeito para o próximo. Essa estrutura vertical pode ser observada na Figura 10, que 

ilustra a planta de dessalinização MED de Almeria. A configuração vertical, no entanto, é mais 

adaptável em plantas de pequena escala pois, para plantas de escala comercial (>1000m³/dia), 

a altura da planta poderia reduzir a eficiência ou inviabilizar o processo (Zarza et al., 1991).  

 

Figura 10: Estrutura vertical MED Almeria (De la Calle et al, 2014). 

II.6. Custos e gastos energéticos da dessalinização 

As indústrias de dessalinização têm avançado significativamente em relação à 

diminuição de energia gasta e dos custos de produção. Altos investimentos foram feitos ao 

longo dos anos, principalmente por países que dependiam exclusivamente da dessalinização 
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para oferta de água, como Oriente Médio, países da região do golfo árabe, ilhas do Caribe, 

entre outros. Os custos de dessalinização em escala comercial baseados em combustíveis 

fósseis caíram mais de 80% entre 1980 e 2010 (Shatat et al., 2013).  A Tabela 4 apresenta uma 

visão aproximada dos custos de dessalinização dos três principais processos mais utilizados 

comercialmente, considerando combustíveis fósseis. Esses custos possuem muitas variações 

de acordo com o país de localização, custos com energia, subsídios do governo, salinidade da 

água utilizada, entre outros fatores. No geral, os custos iniciais e operacionais da RO são, em 

média, mais baratos que os custos de MED e MSF. Isso explica a predominância do uso de RO 

em plantas de dessalinização comerciais. No entanto, os processos térmicos MSF e MED 

tiveram forte aderência nos países do golfo árabe devido à alta salinidade da água do mar, 

que aumenta consideravelmente o preço da osmose reversa, e pela grande disponibilidade e 

preço baixo de combustíveis fósseis, que é o principal fator pra diminuir bastante o preço para 

obtenção de energia térmica nesses países. O MSF possui uma maior presença na oferta de 

água dessalinizada por ser um processo mais consolidado na produção em larga escala, com 

grandes plantas operando desde o começo dos anos 80, ao contrário do MED, que 

apresentava diversos problemas de incrustação em plantas de larga escala devido ao depósito 

de sais na superfície do equipamento. Este problema foi contornado com novas tecnologias e 

com a diminuição da temperatura de operação, o que proporcionou uma maior aceitação e 

inserção do MED. A osmose reversa, entretanto, foi preferida em outros locais por possuir um 

gasto energético menor e investimento inicial menor do que os processos térmicos (Alkaisi et 

al., 2017). 

Tabela 4: Custos da dessalinização em larga escala em US$/m³ considerando combustíveis fósseis (Adaptada de 

Alkaisi et al., 2017). 

 MSF MED RO 

Investimento 1700 - 2900 1700 - 2700 1300- 2500 

Custos operacionais 0,65 – 1,25 0,67 – 0,96 0,58 - 0,88 

Custo anualizado total 0,84 – 1,6 1,21 – 1,59 1,06 – 1,36 

 

A Figura 2 apresenta a divisão dos principais custos operacionais nos três processos de 

dessalinização mais utilizados em larga escala (Shatat et al., 2013). Percebe-se que, apesar de 

a osmose reversa ter um alto gasto energético em energia elétrica, ele é compensado pois 

não há necessidade de energia térmica. Entre o MED e o MSF, nota-se que, apesar de o gasto 

térmico ser bastante similar, a necessidade de energia elétrica é bem menor no MED, o que 
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pode explicar o crescimento de plantas de dessalinização MED nos últimos anos (Shatat et al., 

2013). Comparando com a Tabela 4 percebe-se que os custos totais dos três processos são 

bastante similares, sendo os detalhes de disponibilidade de recursos, de cada região e de cada 

planta que definem a escolha do método mais adequado. 

Os custos operacionais na Figura 2 correspondem à utilização de combustíveis fosseis, 

que são prejudiciais ao meio ambiente, pois são agentes causadores do efeito estufa, além de 

ser uma fonte finita de energia, o que significa que há uma oferta limitada desses combustíveis 

e, quanto menor for a oferta, pela lei da oferta e procura maior será o preço de venda, 

colocando em risco a viabilidade da dessalinização no futuro. Conforme relatado por Alkaisi 

et al. (2017), para produzir 1000 m³ de água potável por meio da dessalinização, cerca de 10 

toneladas de dióxido de carbono são produzidas quando o combustível fóssil é usado. Logo, 

percebe-se a necessidade da utilização de energias renováveis, que não prejudicam o meio-

ambiente e são uma fonte praticamente inesgotável de energia. De acordo com Shatat et al. 

(2013), apenas 1% da produção de água por dessalinização utiliza energia renovável e, dentre 

essas plantas, 70% usam energia solar. A Tabela 5 apresenta o custo da produção de água 

potável por m³ dos principais tipos de dessalinização, utilizando energia renovável. Embora as 

fontes tradicionais de energia ainda ofereçam custos mais atraentes à dessalinização do que 

as energias renováveis, os custos da dessalinização baseados em energia renovável tendem a 

diminuir e devem corresponder aos custos atuais nos próximos 20 anos (Alkaisi et al., 2017).  

O método MSF não aparece na tabela porque é um método que não se adequa a fontes 

intermitentes de energia, como as energias renováveis normalmente são. Além de dois dos 

três métodos mais utilizados comercialmente, aparecem também na tabela os métodos da 

destilação solar e eletrodiálise, que se adequam bem a utilização de energias renováveis. O 

método da destilação solar apresenta um custo razoável, no entanto, ele é utilizado apenas 

para pequena escala. Percebe-se que o custo de produção de água potável utilizando o MED 

com energia solar é o que apresenta a menor média, entre 2,5 a 3 USD/m³, apesar deste custo 

ser maior que o custo com fontes de energia tradicionais (majoritariamente fósseis). Esse valor 

demonstra que essa tecnologia apresenta um grande potencial de ser mais utilizado visando 

a produção de água potável sem impactar o meio ambiente. Percebe-se que, ao utilizar 

energias renováveis, o método mais utilizado comercialmente, a osmose reversa, apresenta 
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um custo bem mais alto do que o mesmo método quando se utiliza fontes de energia 

convencionais.  

Tabela 5: Custos da dessalinização com energias renováveis (Adaptada de Alkaisi et al, 2017). 

 Energia térmica 
solar 

Energia elétrica solar Energia Eólica 

Técnica de dessalinização MED SD ED RO RO RO 

Capacidade (m³/dia) 5000 1 100 100 50 1000 

Custo (USD/m³) 2,5-3 1,4-12 11,2-12,6 12,5-16,8 7-9,8 2,1-5,6 

MED – Destilação de múltiplos efeitos 
SD– Destilação Solar 

ED - Eletrodiálise 
RO – Osmose Reversa 

 

II.7. Conclusão 

Neste capítulo, o processo da dessalinização e os três principais métodos, osmose 

reversa, MSF e MED, foram apresentados e discutidos. O modelo MED acoplado com energia 

solar foi o escolhido para o estudo nesta dissertação devido ao menor custo em comparação 

com outros tipos de dessalinização com energias renováveis conforme a Tabela 5, menor 

sensibilidade às condições da água salgada, maior facilidade de operação e por ter uma boa 

combinação entre a necessidade de energia térmica e a alta disponibilidade de energia solar 

no nordeste brasileiro. A distribuição, tipos e capacidades das plantas de dessalinização ao 

longo do planeta foram mostrados e discutidos, onde percebeu-se uma grande concentração 

das plantas em países específicos, como os do Oriente Médio, norte da África e Estados 

Unidos, e, consequentemente a falta de mais plantas de dessalinização em países que ainda 

sofrem com a seca, como o Brasil.  

Através de ampla revisão da literatura, percebe-se que há muitos trabalhos na área de 

dessalinização e que a quantidade está cada vez maior nos últimos anos devido à crescente 

busca por água potável no planeta. A necessidade de se utilizar cada vez menos energias de 

fontes fósseis também é evidenciada pela tendência de utilização de energias renováveis. 

Apesar de os custos da dessalinização estarem fortemente associados à fonte energética, os 

trabalhos tratam, quase que exclusivamente, da viabilidade técnica da dessalinização. Poucos 

estudam a viabilidade econômica junto com a modelagem do processo e raríssimos são os 
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trabalhos que trataram da problemática do concentrado (salmoura), assim como seu 

tratamento e reuso. 

Ante o exposto, no próximo capítulo é apresentada a análise de viabilidade técnica e 

econômica de uma planta de dessalinização MED acoplada com energia solar no estado da 

Bahia. Essa dessalinização utiliza como matéria-prima águas de poço já disponíveis na região 

e apresenta uma sugestão para reduzir substancialmente o nível salmoura no rejeito da 

planta, além de aproveitar o grande potencial de energia solar presente nesta região. 
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CAPÍ TULO ÍÍÍ- AVALÍAÇA O DE VÍABÍLÍDADE 
TE CNÍCA E ECONO MÍCA 

___________________________________ 

III.1. Introdução 

Neste capítulo são apresentados: a modelagem da planta de dessalinização MED, dos 

coletores solares e do sistema de armazenamento de energia térmica; além da avaliação 

técnica e econômica da planta de dessalinização MED acoplada com energia solar. Para que 

possa ser aproveitado em uma futura publicação, os valores da avaliação econômica estão em 

dólar com cotação de R$ 4,19/ 1 US$ (Janeiro de 2020). 

III.2. Contextualização 

A necessidade de água potável aumenta proporcionalmente ao aumento da população 

mundial, que deverá subir de cerca de 8 bilhões para aproximadamente 10 bilhões de pessoas 

em 2050 (Panagopoulos et al., 2019). Como os recursos hídricos são finitos, a água está se 

tornando escassa. A água salgada, por outro lado, é abundante e bem distribuída por toda a 

Terra, principalmente nos oceanos, mas também em lagos de água salgada, rios e aquíferos 

subterrâneos. 

A dessalinização aparece como uma possível solução para o fornecimento de água 

potável. Os avanços tecnológicos permitiram a disseminação da dessalinização em todo o 

planeta e sua capacidade mais que dobrou entre 2005 e 2015 (Papapetrou et al., 2017). De 

acordo com Jones et al. (2019), existem aproximadamente 16 mil plantas produzindo cerca de 

95 milhões de m³ de água potável por dia. No Brasil, essa realidade ainda não foi alcançada. A 

população do nordeste brasileiro sofre com a escassez de água desde o século XVIII, devido à 

seca nesta região semiárida. No século XIX, mais de 500.000 pessoas morreram em uma 

grande seca entre 1877 e 1879 (Antunes, 2014). Recentemente, de 2012 a 2015, 9 milhões de 

pessoas sofreram com escassez de água em uma seca na região Nordeste (Marengo et al., 
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2016). Apesar da severa seca no Nordeste, mais de 19 bilhões de m³ de água poderiam ser 

extraídos por ano dos solos do nordeste, sem risco de esgotamento das fontes de água 

(Menezes et al., 2012), mas essa água tem um alto teor de sal para consumo humano, 

necessitando da dessalinização. Nesse contexto, o principal objetivo deste estudo é verificar 

a viabilidade técnica e econômica da instalação e operação de uma planta de dessalinização 

MED acoplada à energia termo solar para tratar água salobra na cidade de Bom Jesus da Lapa 

(BA). 

O Nordeste brasileiro possui um grande potencial para produção de energia solar, pois 

apresenta altas taxas de irradiação solar (Fichter et al., 2017). A Figura 11(a) mostra as áreas 

no Brasil com irradiância solar acima de 6 kWh/m²/dia, ainda mais altas que em Almeria 

(Espanha), Sicília (Itália) e Arica (Chile), por exemplo, onde a irradiância solar é de 4,9, 5,5 e 

5,8 kWh/m²/dia, respectivamente (Casimiro et al., 2004; Palenzuela et al., 2018). As áreas com 

maior irradiância solar no Brasil estão no estado de São Paulo e no Nordeste, principalmente 

no estado da Bahia (BA), onde existe um grave problema de falta de água na região semiárida. 

A cidade de Bom Jesus da Lapa (BA), destacada na Figura 11(a) em azul, por exemplo, tem alta 

média de irradiância solar, 6.2 kWh/m²/dia. A Figura 11(b) mostra a disponibilidade de 

recursos hídricos subterrâneos no nordeste brasileiro, onde o ponto marcado é a cidade de 

Bom Jesus da Lapa, localizada dentro de uma grande área com água salina subterrânea. 

Apesar da disponibilidade de aquíferos subterrâneos em Bom Jesus da Lapa, em torno de 69 

mil pessoas sofrem com a escassez de água quase todos os anos. A disponibilidade de energia 

e água em Bom Jesus da Lapa, então, cria oportunidades significativas para investir na 

dessalinização de água salobra de poço e aumentar a oferta de água potável. 
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(a) (b) 

Figura 11: (a) Áreas com irradiância solar acima de 6 kWh/m²/dia. Fonte: SWERA (2019) (b) Recursos hídricos 
subterrâneos salinos no nordeste brasileiro. Fonte: WHYMAP (2008). 

Um motivo de preocupação nos últimos anos tem sido a destinação adequada do 

concentrado resultante da dessalinização: salmoura, que é uma corrente de água com uma 

concentração de sal superior à concentração inicial. A maior parte desse concentrado é 

descarregada em oceanos, rios e esgotos ou injetada em poços profundos; no entanto, esses 

métodos trazem riscos ambientais à vida marinha e aos solos devido à alta salinidade, 

temperatura e presença de produtos químicos indesejados (Panagopoulos et al., 2019). 

Portanto, o destino da salmoura tem sido alvo de vários estudos. Existem vários métodos de 

tratamento e reutilização de salmoura, como: lagoas de evaporação; uso em culturas de 

plantas tolerantes à alta salinidade (halófitas); separação através de processos térmicos e por 

membranas (Panagopoulos et al. 2019). Pereira et al. (2007) projetou um secador solar para 

tratar efluentes de salmoura com salinidade até 56 g/L. Yan et al. (2017) e Bamufleh et al. 

(2017) avaliaram o tratamento de salmoura com destilação por membrana, uma tecnologia 

emergente de separação, para rejeição de salmoura RO e MED, respectivamente. Sánchez et 

al. (2015) propuseram um sistema para uso de salmoura no Brasil, incluindo piscicultura e 

irrigação de plantas halófitas. Como a salinidade da água salobra em Bom Jesus da Lapa é de 

7 g/L e as plantas MED são capazes de dessalinizar água com até 72 g/L (Panagopoulos et al., 

2019), uma avaliação de reutilização de salmoura é realizada no presente estudo para reduzir 

a quantidade de rejeito de salmoura. O rejeito restante, que precisa ser tratado, pode ser 

utilizado na piscicultura ou no cultivo de Spirulina, além de irrigação, conforme sugerido por 

Sánchez et al. (2015). 
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Existem muitos estudos para avaliar a viabilidade técnica de plantas MED abordando 

os estados dinâmico e estacionário, diferentes locais, capacidades e fontes de energia (Roca 

et al., 2012; Casimiro et al. 2014; Georgiou e Bonanos (2016); Bataineh et al., 2016). Embora 

existam vários estudos técnicos de viabilidade do MED, poucos são os que também abordam 

estudos de viabilidade econômica da dessalinização por MED, que são mostrados na Tabela 6. 

Sayyaadi e Saffari (2010) alcançaram um custo de água de 1,04 US$/m³ para dessalinizar a 

água do mar, mas nenhuma informação sobre a fonte de energia foi fornecida, apenas o custo 

unitário da eletricidade (US$/kWh). Hanafi et al. (2015) realizaram uma avaliação técnica-

econômica de uma planta de dessalinização usando gás natural como fonte de energia, sem 

informar a fonte de água salgada. Os resultados mostraram um bom retorno do investimento, 

20 meses, no entanto um preço alto pela água vendida foi considerado, 2,5 US$/m³. 

Hanafizadeh et al. (2015) desenvolveram um estudo técnico-econômico para avaliar a melhor 

configuração para turbinas a gás e capacidade MED para uma planta específica de 

dessalinização de água do mar no Irã. Eles fixaram o preço da água em 0,96 US$/m³ e várias 

combinações foram avaliadas com base na taxa de retorno. Palenzuela et al. (2018) analisaram 

a ampliação técnico-econômica de uma planta de dessalinização MED que trata água salobra 

do rio Camarones, no Chile. Os resultados mostram uma redução de 15 US$/m³ para 1,25 

US$/m³ ao aumentar a capacidade da planta de 10 m³/dia para 5000 m³/dia. Até o 

conhecimento do autor, apenas Palenzuela et al. (2018) abordaram o estudo técnico-

econômico da dessalinização do MED juntamente com a energia renovável solar; portanto, a 

literatura ainda carece de estudos para investigar o potencial econômico do uso de energia 

termo solar para dessalinizar a água. 

Tabela 6: Estado da arte em estudos técnico-econômicos para dessalinização do MED. 

Referência Local 
Fonte de 
Energia 

Capacidade da 
Planta 

Custo da água 

Sayyaadi e Saffari (2010) - - 2,000 m³/dia 1.04 US$/m³ 

Hanafi et al. (2015) - 
Gás 

Natural 
33,384 m³/dia 2.5 US$/m³ 

Hanafizadeh et al. (2015) Irã Gás 18,000 m³/dia 0.96 US$/m³ 

Palenzuela et al. (2018) Chile Solar 
10 m³/dia 

5,000 m³/dia 
15 US$/m³ 

1.25 US$/m³ 
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Este estudo avalia a viabilidade técnico-econômica de uma planta de dessalinização 

MED de água salobra com energia solar térmica em Bom Jesus da Lapa (BA - Brasil). Como 

visto na Tabela 3, faltam estudos de viabilidade técnico-econômica sobre a dessalinização do 

MED com energia solar renovável. Além disso, até o conhecimento do autor, não há estudo 

de dessalinização MED no Brasil nem estudo técnico-econômico com reciclo de salmoura em 

instalações de dessalinização MED. A análise de viabilidade econômica desenvolvida aqui 

baseia-se em vários indicadores econômicos, como Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna 

de Retorno (TIR) e período de payback descontado. Devido às incertezas no investimento 

inicial, preço de venda de água e custos operacionais, é realizada uma simulação de Monte 

Carlo para avaliar a influência do preço de venda de água, capital e custos operacionais no 

VPL. 

Este capítulo continua com uma descrição do processo, seguida pelo modelo 

matemático, que detalha cada volume de controle: planta de dessalinização, tanques de 

armazenamento de energia térmica e coletores solares. Os aspectos numéricos e a validação 

do modelo de cada volume de controle são apresentados. A avaliação da viabilidade 

econômica é discutida em seguida. A seção de resultados discute a viabilidade técnica e 

econômica do processo com base em vários estudos de simulação. Este capítulo termina com 

a seção de conclusão. 

III.3. Descrição do Processo 

A primeira etapa para projetar um sistema de dessalinização é fazer o modelo do 

sistema. Neste caso, o sistema foi modelado com a capacidade para fornecer água fresca a 

aproximadamente 1400 pessoas da cidade de Bom Jesus da Lapa, que tem cerca de 69 mil 

habitantes e está situada na região nordeste do Brasil. O esquema do fluxograma do processo 

de dessalinização via MED proposto no presente trabalho está descrito na Figura 12. A planta 

de dessalinização MED precisa de uma fonte de água de alimentação, que é água salobra dos 

poços, e uma fonte de calor externa, que é água que está armazenada no tanque de água 

quente (T-01). Essa água é aquecida nos coletores solares durante o dia e é armazenada em 

T-01. Depois de fornecer calor para o MED, a água é armazenada no tanque de água fria (T-

02), responsável por alimentar os coletores solares.  Para a partida da planta, considera-se 

que um sistema com um tanque provisório com seu nível garantido pela água do poço e que 
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a caldeira de biomassa será utilizada como fonte de energia para aquecer essa água. A água 

inicialmente produzida pelo MED alimentará o tanque de água fria. Quando o nível deste 

tanque for atingido, os coletores podem substituir a caldeira de biomassa. Considerando o 

volume dos tanques, seriam necessários aproximadamente 10 dias de operação na partida da 

planta para encher os tanques e começar a operação normalmente. 

Para uma operação contínua da planta de dessalinização, T-01 precisa fornecer o calor 

necessário também durante a noite, quando os coletores solares não operam. Portanto, o 

volume de ambos os tanques (565 m³) deve ser adequado para abastecer a planta de 

dessalinização MED initerruptamente durante o dia. O planejamento é utilizar a planta com 

energia térmica solar o máximo possível porém, apesar da alta irradiação solar média durante 

todo o ano em Bom Jesus da Lapa, um sistema reserva de geração energia térmica deve ser 

considerado para que a planta funcione também em dias chuvosos e nublados, sem afetar a 

produtividade da planta. O sistema de backup considerado foi um sistema de caldeira de 

biomassa, o qual não foi modelado, mas foi considerado para a viabilidade econômica. Nas 

próximas seções, serão detalhados cada um dos volumes de controle: planta de dessalinização 

MED, sistema de armazenamento de energia térmica e coletores solares. Fluxogramas, 

sistemas de equações, variáveis de entrada e hipóteses serão apresentados para cada volume 

de controle. 
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Figura 12:  Fluxograma do Processo. 

Um reciclo da salmoura que retorna parte da salmoura ao processo foi considerado,  a 

salmoura restante pode ser tratada com mais facilidade para a obtenção de sal sólido, pois 

possui menos volume, ou usada, por exemplo, na piscicultura ou no cultivo de Spirulina (Figura 

13), cianobactérias altamente tolerantes ao sal com várias aplicações e um bom valor de 

mercado (20-90 US$/kg), além de irrigação de arbustos e colheitas (Sánchez et al., 2015). De 

acordo com Sánchez et al. (2015), essa abordagem é economicamente sustentável, 

comumente usada com fluxo de rejeição de salmoura até 60 m³/dia, ocupa uma área de 2 

hectares e rende aproximadamente 30 toneladas de biomassa por ano. Tilapia e Atriplex são 

recomendados para piscicultura e arbustos, respectivamente, devido à sua tolerância a águas 

salinas. A água rejeitada da piscicultura e do cultivo de Spirulina é misturada com o estrume 

dos animais para irrigar os arbustos, que podem ser usados para alimentar animais locais, 

principalmente cabras. Os rejeitos da piscicultura, do cultivo de Spirulina e dos arbustos 

podem ser simplesmente secos e utilizados como biomassa, que será usada como backup para 

fornecer calor ao sistema de dessalinização. De acordo com Sánchez et al. (2015), Spirulina e 

Tilapias são vendidos como produtos valiosos e, portanto, esse tratamento é 
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economicamente viável. Esta solução é recomendada para a região nordeste e para o 

tratamento de salmoura do presente estudo, pois pode beneficiar a região com 

desenvolvimento econômico e a caldeira de biomassa pode fornecer mais calor ao processo 

de dessalinização do MED. 

 
Figura 13:  Proposta de utilização do rejeito de salmoura (Adaptado de Sánchez et al., 2015). 

 

III.4. Modelagem da planta MED  

A configuração do processo de dessalinização é baseada na Plataforma Solar de 

Almeria (PSA) com um reciclo adicional de salmoura para diminuir o rejeito, conforme 

ilustrado na Figura 14. flash (F); demister (D); Condensate Mixer (Con Mix); Steam Mixer (St 

Mix); Steam Condenser (Steam Cond) e condensador final (Final Cond). A água salobra é 

aquecida nos pré-aquecedores (P) enquanto flui em contra corrente com a vapor de água 

produzido nos efeitos (STD). Ao chegar no primeiro efeito, a água salobra é pulverizada em 

feixes de tubos horizontais e recebe calor externo no evaporador (E), para que se evapore 

parcialmente (STEOUT). A salmoura que não foi evaporada desce por gravidade para o 

próximo efeito (BRE) e o vapor produzido que não foi condensado no pré-aquecedor (STP) 

aquece a água salobra proveniente do efeito anterior. Os efeitos possuem pressões 

decrescentes logo, ao entrar no próximo efeito, a água realiza uma ebulição no flash (F), 

depois a ebulição no evaporador e assim sucessivamente até o último efeito. Cada volume de 

controle presente na planta de dessalinização será detalhado posteriormente. 

 O modelo matemático de estado estacionário do PSA foi primeiramente descrito em 

detalhes por Hatzikioseyian et al. (2003). Os autores consideraram troca constante de calor 
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nos evaporadores, entrega externa constante de calor ao primeiro evaporador e aumento 

constante da temperatura entre pré-aquecedores sucessivos. O modelo proposto aqui 

considera o modelo de Hatzikioseyian et al. (2003) como ponto de partida, mas, em vez de 

especificar o calor para o primeiro efeito, atribui a vazão e temperatura da alimentação de 

água quente, cuja temperatura depende da operação dos coletores solares, que serão 

discutidos na Seção III.8. A presente abordagem assume ainda a elevação do ponto de 

ebulição e modela a troca de calor nos pré-aquecedores em vez de fixar o aumento de 

temperatura.  

 
Figura 14:  Modelo da Planta de Dessalinização MED. 
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 Flash  

O Flash (F), representado na Figura 15, é onde ocorre a despressurização do fluxo de 

salmoura de entrada (𝐵𝑅𝐸𝑛−1). Como resultado, a água evapora, produzindo vapor (𝑆𝑇𝐹𝑛) e 

salmoura (𝐵𝑅𝐹𝑛), que é uma corrente líquida mais concentrada do que 𝐵𝑅𝐸𝑛−1. A 

temperatura do vapor 𝑆𝑇𝐹𝑛 corresponde à temperatura de operação no efeito (𝑇𝑛), que é 

definido pela pressão operacional do efeito. Em outras palavras, a temperatura de operação 

𝑇𝑛 é o ponto de ebulição da água à pressão operacional no efeito 𝑛. 

 
Figura 15:  Volume de controle do Flash no MED. 

Para cada efeito 𝑛, 𝑛 = 1, … 𝑛𝑒, em que 𝑛𝑒 é o número total de efeitos, os balanços de 

massa, componente e energia são respectivamente dados por: 

𝑚𝐵𝑅𝐸,𝑛−1 = 𝑚𝐵𝑅𝐹,𝑛 + 𝑚𝑆𝑇𝐹,𝑛 (1) 
  

𝑚𝐵𝑅𝐸,𝑛−1𝑥𝐵𝑅𝐸,𝑛−1 = 𝑚𝐵𝑅𝐹,𝑛𝑥𝐵𝑅𝐹,𝑛  (2) 

  

𝑚𝐵𝑅𝐸,𝑛−1ℎ𝐵𝑅𝐸,𝑛−1
𝑏 = 𝑚𝐵𝑅𝐹,𝑛ℎ𝐵𝑅𝐹,𝑛

𝑏 + 𝑚𝑆𝑇𝐹,𝑛ℎ𝑆𝑇𝐹,𝑛
𝑣  (3) 

  

em que 𝑚 é a massa, 𝑥 representa a concentração de sal (g/kg) na corrente da salmoura, ℎ𝑣e  

ℎ𝑏 são as entalpias específicas (kJ/kg) do vapor e da salmoura, respectivamente, calculadas 

por correlações detalhadas no Apêndice A. No primeiro efeito, não há flash porque a pressão 

da água de entrada é igual à pressão de operação do primeiro efeito (Hatzikioseyian et al., 

2003), então 𝑚𝑆𝑇𝐹,1 = 0. As condições de entrada do flash em 𝑛 = 1 são dadas por: 

𝑚𝐵𝑅𝐸,0 = 𝑚𝑆𝑊𝑃,1 (4) 
  

𝑇𝐵𝑅𝐸,0 = 𝑇𝑆𝑊𝑃,1 (5) 

  
𝑥𝐵𝑅𝐸,0 = 𝑥𝑆𝑊𝑃,1 (6) 
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 Evaporador 

No Evaporador (E), representado pela Figura 16, o fluxo de salmoura do flash (𝐵𝑅𝐹𝑛) é 

pulverizado como uma película fina sobre a superfície de um feixe de tubos horizontais. 

Dentro dos tubos uma corrente quente passa e perde calor. A corrente 𝐵𝑅𝐹𝑛 evapora 

parcialmente, produzindo vapor (𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇𝑛) enquanto concentra a salmoura (𝐵𝑅𝐸𝑛). No 

primeiro efeito, o fluxo quente vem do sistema de armazenamento de energia térmica, 𝑚𝑀𝐸𝐷 . 

Em outros efeitos, o fluxo quente é o vapor do efeito anterior (𝑆𝑇𝑀𝑛−1), que condensa 

parcialmente, produzindo água condensada (𝐶𝑂𝐸𝑛) e vapor de água (𝑆𝑇𝐸𝑛).  

  

(a) (b) 
Figura 16:  Volume de controle do evaporador no MED: (a) Primeiro Efeito (b) 𝑛-ésimo efeito. 

Para cada efeito 𝑛, 𝑛 = 1, … 𝑛𝑒, balanços de massa, componente e energia são dados 

por: 

𝑚𝐵𝑅𝐹,𝑛 = 𝑚𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇,𝑛 + 𝑚𝐵𝑅𝐸,𝑛 (7) 
  

𝑚𝐵𝑅𝐹,𝑛𝑥𝐵𝑅𝐹,𝑛 = 𝑚𝐵𝑅𝐸,𝑛𝑥𝐵𝑅𝐸,𝑛 (8) 
 

𝑄𝑛 + 𝑚𝐵𝑅𝐹,𝑛ℎ𝐵𝑅𝐹,𝑛
𝑏 = 𝑚𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇,𝑛ℎ𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇,𝑛

𝑣 + 𝑚𝐵𝑅𝐸,𝑛ℎ𝐵𝑅𝐸,𝑛
𝑏  (9) 

  

onde 𝑄𝑛(kJ) é o calor fornecido ao 𝑛-ésimo evaporador. 𝑄1 é calculado pela temperatura de 

entrada da água quente, de acordo com (Roca et al., 2012): 

𝑄1 = 𝑚𝑀𝐸𝐷 ⋅ 𝐶𝑝
𝑙 ⋅ (𝑇𝑀𝐸𝐷

ℎ − 𝑇𝑀𝐸𝐷
𝑐 ) (10) 

  

𝑄1 = 𝑈ℎ ⋅ 𝐴ℎ ⋅
(𝑇𝑀𝐸𝐷

ℎ − 𝑇𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇,1) − (𝑇𝑀𝐸𝐷
𝑐 − 𝑇𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇,1)

𝑙𝑛
(𝑇𝑀𝐸𝐷

ℎ −𝑇𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇,1)

(𝑇𝑀𝐸𝐷
𝑐 −𝑇𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇,1)

 (11) 

  

em que 𝑚𝑀𝐸𝐷  é o fluxo mássico de água quente de T-01, 𝐶𝑝
𝑙  é o calor específico médio da água 

líquida (kJ/kg.K), calculado pelas correlações mostradas no Apêndice A,  𝑇𝑀𝐸𝐷
ℎ  e 𝑇𝑀𝐸𝐷

𝑐  são a 
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temperatura de entrada e saída da água quente, respectivamente, 𝑇𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇  é a temperatura 

da corrente de vapor produzido no evaporador, 𝑈ℎ é o coeficiente global de transferência de 

calor do evaporador e 𝐴ℎ é a área de troca de calor do evaporador. Os parâmetros 𝐴ℎ e 

𝑈ℎ foram obtidos de Palenzuela et al. (2011), que também modelou a planta de PSA:  𝐴ℎ =

24.26 𝑚2 e 𝑈ℎ = 1.7 𝑘𝑊/𝑚2. °𝐶. Para definição do valor de 𝑈ℎ, Palenzuela et al. (2011) 

utilizaram correlações que consideram: evaporador com área 24,26 m²; feixe dos tubos 

composto de 90% cobre e 10% níquel; a vazão de 12 L/s e temperatura da água quente do TES 

em 74 °C. Os efeitos da incrustação na troca térmica não foram considerados na modelagem, 

mas uma análise de sensibilidade foi realizada para avaliar a perda de produção de água com 

o aumento da incrustação. 

Em 𝑛 = 2, … 𝑛𝑒, o calor é fornecido pelo vapor do efeito anterior, então 𝑄𝑛 é dado 

por: 

𝑄𝑛 = 𝑚𝑆𝑇𝑀,𝑛−1ℎ𝑆𝑇𝑀,𝑛−1
𝑣 − 𝑚𝐶𝑂𝐸,𝑛ℎ𝐶𝑂𝐸,𝑛

𝑙 − 𝑚𝑆𝑇𝐸,𝑛ℎ𝑆𝑇𝐸,𝑛
𝑣  (12) 

  

onde ℎ𝑣 e ℎ𝑙 são as entalpias específicas (kJ/kg) de vapor e água líquida, respectivamente, 

calculados por correlações detalhadas no Apêndice A. Como há uma condensação parcial da 

corrente 𝑆𝑇𝑀𝑛−1, a temperatura da corrente é igual as correntes resultantes da condensação 

(𝐶𝑂𝐸 e 𝑆𝑇𝐸), dado por: 

𝑇𝑆𝑇𝑀,𝑛−1 = 𝑇𝐶𝑂𝐸,𝑛 = 𝑇𝑆𝑇𝐸,𝑛 (13) 

Adicionalmente, o balanço de massa desta condensação fornece:  

𝑚𝑆𝑇𝑀,𝑛−1 = 𝑚𝐶𝑂𝐸,𝑛 + 𝑚𝑆𝑇𝐸,𝑛 (14) 

 

A massa do vapor produzido no evaporador (𝑚𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇,𝑛) é dado pelo calor latente da 

água, 𝜆 (kJ/kg), (Roca et al., 2012): 

𝑚𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇,𝑛 =
𝑄𝑛

𝜆𝑛
 , 𝑛 = 1, … , 𝑛𝑒 (15) 

  

em que 𝜆𝑛 é calculado por correlação detalhada no Apêndice A. 

O ponto de ebulição da água aumenta quando o sal é adicionado para formar uma 

solução. A relação de equilíbrio entre o vapor saturado e a salmoura não evaporada é dada 

por meio do Boiling Point Elevation (𝐵𝑃𝐸), geralmente adotado em evaporadores com fluxo 
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de salmoura (Aly and Marwan, 1997). Portanto, a temperatura da salmoura (𝑇𝐵𝑅𝐸,𝑛) no 

evaporador 𝑛, é dado por:  

𝑇𝐵𝑅𝐸,𝑛 = 𝑇𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇,𝑛 + 𝐵𝑃𝐸𝑛   𝑛 = 1, …  𝑛𝑒 (16) 
  

onde 

𝐵𝑃𝐸𝑛(𝑇𝐵𝑅𝐸,𝑛, 𝑥𝐵𝑅𝐸,𝑛) = 𝑥𝐵𝑅𝐸,𝑛∙ ((6.71 + 0.063∙𝑇𝐵𝑅𝐸,𝑛 + 9.74∙10−5∙𝑇𝐵𝑅𝐸,𝑛
2)∙10−2 +

((22.238 + 0,0096∙𝑇𝐵𝑅𝐸,𝑛 + 9.42∙10−5∙𝑇𝐵𝑅𝐸,𝑛
2) ∙10−5) ∙𝑥𝐵𝑅𝐸,𝑛)  

(17) 

  

 Demister 

O Demister (D), representado na Figura 17, mistura o vapor do Flash (𝑆𝑇𝐹𝑛) e o vapor 

do evaporador (𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇𝑛), e retém as partículas de sal. 

 
Figura 17:  Volume de controle do Demister no MED. 

A massa de sal que ficou retida no Demister é considerada desprezível e os balanços 

de massa e energia para cada efeito, 𝑛, 𝑛 = 1, … 𝑛𝑒, são respectivamente dados por: 

𝑚𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇,𝑛  + 𝑚𝑆𝑇𝐹,𝑛 = 𝑚𝑆𝑇𝐷,𝑛 (18) 
  

𝑚𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇,𝑛ℎ𝑆𝑇𝐸𝑂𝑈𝑇,𝑛
𝑣 + 𝑚𝑆𝑇𝐹,𝑛ℎ𝑆𝑇𝐹,𝑛

𝑣 = 𝑚𝑆𝑇𝐷,𝑛ℎ𝑆𝑇𝐷,𝑛
𝑣  (19) 

  

 Pré-aquecedor 

O pré-aquecedor (P), representado na Figura 18, aquece a água salobra (𝑆𝑊𝑃𝑛), que 

circula dentro do feixe de tubos do pré-aquecedor, com uma parte do calor latente do vapor 

do demister (𝑆𝑇𝐷) de cada efeito, menos do último. O vapor do demister (𝑆𝑇𝐷𝑛) parcialmente 

condensa em água (𝐶𝑂𝑃𝑛) e a outra parte continua como vapor (𝑆𝑇𝑃𝑛). No último efeito, não 
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há um pré-aquecedor, mas um condensador de vapor, responsável por condensar todo o 

vapor restante no processo. 

 

Figura 18:  Volume de controle do pré-aquecedor no MED. 

Os balanços de massa e energia para cada efeito 𝑛, 𝑛 = 1, … (𝑛𝑒 − 1) são dados por: 

𝑚𝑆𝑇𝐷,𝑛 = 𝑚𝑆𝑇𝑃,𝑛 + 𝑚𝐶𝑂𝑃,𝑛 (20) 
  

𝑚𝑆𝑇𝐷,𝑛 ⋅ ℎ𝑆𝑇𝐷,𝑛
𝑣 + 𝑄𝑝 = 𝑚𝑆𝑇𝑃,𝑛 ⋅ ℎ𝑆𝑇𝑃,𝑛

𝑣 + 𝑚𝐶𝑂𝑃,𝑛 ⋅ ℎ𝐶𝑂𝑃,𝑛
𝑙  (21) 

  
𝑚𝑆𝑊𝑃,𝑛 = 𝑚𝑆𝑊𝑃,𝑛+1 (22) 

  
𝑇𝐶𝑂𝑃,𝑛 = 𝑇𝑆𝑇𝑃,𝑛 = 𝑇𝑆𝑇𝐷,𝑛 (23) 

  
𝑄𝑝 = 𝑚𝑆𝑊𝑃,𝑛 ⋅ 𝐶𝑝

𝑏 ⋅ (𝑇𝑆𝑊𝑃,𝑛 − 𝑇𝑆𝑊𝑃,𝑛+1) (24) 

  

𝑄𝑝 = 𝑈𝑝 ⋅ 𝐴𝑝 ⋅
(𝑇𝑆𝑇𝐷,𝑛 − 𝑇𝑆𝑊𝑃,𝑛+1)− (𝑇𝑆𝑇𝐷,𝑛 − 𝑇𝑆𝑊𝑃,𝑛 )

𝑙𝑛
(𝑇𝑆𝑇𝐷,𝑛−𝑇𝑆𝑊𝑃,𝑛+1)

(𝑇𝑆𝑇𝐷,𝑛−𝑇𝑆𝑊𝑃,𝑛)

 (25) 

 

em que 𝑚𝑆𝑊𝑃  é o fluxo de massa de água salobra, 𝐶𝑝
𝑏 é a capacidade específica de calor da 

salmoura, 𝑇𝑆𝑊𝑃 é a temperatura da água salobra, 𝑈𝑝 é o coeficiente global de transferência 

de calor do pré-aquecedor e 𝐴𝑝 é a área de troca de calor do pré-aquecedor. Os parâmetros  

𝑈𝑝 e 𝐴𝑝 foram obtidos de Palenzuela et al. (2011), em que 𝑈𝑝 = 1.9 𝑘𝑊/𝑚2°𝐶 e 𝐴𝑝 = 5 𝑚². 

Para definição do valor de 𝑈𝑝, Palenzuela et al. (2011) utilizaram correlações considerando: 

pré-aquecedor com área 5 m² e material do feixe dos tubos formado de 90% cobre e 10% 

níquel. Hatzikioseyian et al. (2003), em vez de calcular a troca de calor em cada pré-aquecedor, 

Eq. (24) e Eq . (25), assumem um aumento de temperatura de 2,3 °C entre efeitos sucessivos. 
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 Condensador de vapor 

O condensador de vapor, representado pela Figura 19, é responsável por condensar 

todo o vapor restante (𝑆𝑇𝑀𝑛𝑒) no último efeito ao trocar calor com a entrada de água salobra 

(𝑆𝑊). Parte da corrente de água salobra é rejeitada como água de resfriamento (𝑆𝑊𝑅) e o 

restante é alimentado ao processo de dessalinização (𝑆𝑊𝑃𝑛𝑒). O fluxo de água rejeitada é 

usado para controlar a troca de calor no condensador de vapor. 

 

Figura 19:  Volume de controle do condensador de vapor no MED. 

Os balanços de massa e energia do condensador de vapor são dados por: 

𝑚𝑆𝑊 = 𝑚𝑆𝑊𝑃,𝑛𝑒 + 𝑚𝑆𝑊𝑅  (26) 

  

𝑚𝑆𝑇𝑀,𝑛𝑒ℎ𝑆𝑇𝑀,𝑛𝑒
𝑣 + 𝑚𝑆𝑊ℎ𝑆𝑊

𝑏 = 𝑚𝐶𝑂𝐶𝑜𝑛ℎ𝐶𝑂𝐶𝑜𝑛
𝑙 + 𝑚𝑆𝑊𝑃,𝑛𝑒ℎ𝑆𝑊𝑃,𝑛𝑒

𝑏 + 𝑚𝑆𝑊𝑅ℎ𝑆𝑊𝑅
𝑏  (27) 

 
𝑚𝑆𝑇𝑀,𝑛𝑒 = 𝑚𝐶𝑂𝐶𝑜𝑛  

 
(28) 

  

Considerando que 𝑆𝑇𝑀𝑛𝑒 só perde calor latente, a temperatura do 𝐶𝑂𝐶𝑜𝑛, que é a 

corrente de saída do condensado, é igual a temperatura do 𝑆𝑇𝑀𝑛𝑒: 

𝑇𝑆𝑇𝑀,𝑛𝑒 = 𝑇𝐶𝑂𝐶𝑜𝑛  (29) 

 Misturador de condensado 

O Misturador de condensado, representado na Figura 20, mistura diferentes correntes 

de condensado: do evaporador (𝐶𝑂𝐸𝑛); do pré-aquecedor anterior (𝐶𝑂𝑃𝑛−1); e do misturador 

de condensado anterior (𝐶𝑂𝐶𝑛−1) se 𝑛 > 2. A saída considera a formação de vapor (𝑆𝑇𝐶𝑛) 

devido à mistura de condensados a várias temperaturas. 
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Figura 20:  Volume de controle do misturador de condensado no MED. 

Os balanços de massa e energia para cada efeito 𝑛, 𝑛 = 2, … 𝑛𝑒, são dados por: 

𝑚𝐶𝑂𝑃,𝑛−1 + 𝑚𝐶𝑂𝐶,𝑛−1 + 𝑚𝐶𝑂𝐸,𝑛 = 𝑚𝑆𝑇𝐶,𝑛 + 𝑚𝐶𝑂𝐶,𝑛 (30) 

  

𝑚𝐶𝑂𝑃,𝑛−1ℎ𝐶𝑂𝑃,𝑛−1
𝑙 + 𝑚𝐶𝑂𝐶,𝑛−1ℎ𝐶𝑂𝐶,𝑛−1

𝑙 + 𝑚𝐶𝑂𝐸,𝑛ℎ𝐶𝑂𝐸,𝑛
𝑙 = 𝑚𝑆𝑇𝐶,𝑛ℎ𝑆𝑇𝐶,𝑛

𝑣 + 𝑚𝐶𝑂𝐶,𝑛ℎ𝐶𝑂𝐶,𝑛
𝑙  (31) 

  

onde 𝑚𝐶𝑂𝐶,1 = 𝑚𝑆𝑇𝐶,1 = 0 and ℎ𝐶𝑂𝐶,1 = ℎ𝑆𝑇𝐶,1 = 0 porque não há misturador de 

condensado no primeiro efeito. 

 Misturador de vapor  

O Misturador de vapor, representado pela Figura 21, mistura diferentes correntes de 

vapor: dos tubos do evaporador (𝑆𝑇𝐸𝑛); do pré-aquecedor (𝑆𝑇𝑃𝑛); e do misturador de 

condensado (𝑆𝑇𝐶𝑛) se 𝑛 > 2. O misturador de vapor é virtual e usado apenas para fins de 

modelagem. O fluxo de saída alimenta o evaporador. 

 

Figura 21:  Volume de controle do misturador de vapor no MED. 
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Os balanços de massa e energia para cada efeito 𝑛, 𝑛 = 1, … 𝑛𝑒, são dados por: 

𝑚𝑆𝑇𝑃,𝑛  + 𝑚𝑆𝑇𝐸,𝑛 + 𝑚𝑆𝑇𝐶,𝑛 = 𝑚𝑆𝑇𝑀,𝑛 (32) 

  
𝑚𝑆𝑇𝑃,𝑛ℎ𝑆𝑇𝑃,𝑛

𝑣 + 𝑚𝑆𝑇𝐸,𝑛ℎ𝑆𝑇𝐸,𝑛
𝑣 + 𝑚𝑆𝑇𝐶,𝑛ℎ𝑆𝑇𝐶,𝑛

𝑣 = 𝑚𝑆𝑇𝑀,𝑛ℎ𝑆𝑇𝑀,𝑛
𝑣  (33) 

  

onde 𝑚𝑆𝑇𝐸,1 = 0 e ℎ𝑆𝑇𝐸𝑛,1
𝑣 = 0 porque existe uma fonte de calor externa no primeiro efeito. 

 Misturador final de condensado 

O Misturador final de condensado, representado na Figura 22, mistura o condensado 

do condensador de vapor (𝐶𝑂𝐶𝑜𝑛) no último efeito e o condensado do último misturador de 

condensado (𝐶𝑂𝐶𝑛𝑒). A saída é o total de condensado do processo de dessalinização 

(𝐶𝑂𝐶𝑡𝑜𝑡). 

 

Figura 22:  Volume de controle do misturador de condensado final no MED. 

Os balanços de massa e energia para o misturador de condensado final são dados por: 

𝑚𝐶𝑂𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝑚𝐶𝑂𝐶,𝑛𝑒 + 𝑚𝐶𝑂𝐶𝑜𝑛  (34) 
  

𝑚𝐶𝑂𝐶𝑡𝑜𝑡ℎ𝐶𝑂𝐶𝑡𝑜𝑡
𝑙 = 𝑚𝐶𝑂𝐶,𝑛𝑒ℎ𝐶𝑂𝐶,𝑛𝑒

𝑙 + 𝑚𝐶𝑂𝐶𝑜𝑛ℎ𝐶𝑂𝐶𝑜𝑛
𝑙  (35) 

 

III.4.1. Aspectos numéricos do MED 

O volume de controle do MED é representado por um sistema de equações algébricas 

não lineares compostas por 19 ⋅ 𝑛𝑒 + 6 ⋅ (𝑛𝑒 − 1) + 10 equações e 21 ⋅ 𝑛𝑒 + 7 ⋅ (𝑛𝑒 − 1) +

9 variáveis, em que  𝑛𝑒 é o número de efeitos. Se 𝑛𝑒 = 14, como na PSA (Hatzikioseyian et 

al., 2003), o sistema resultante tem 354 equações algébricas e 394 variáveis, o que dá 40 graus 

de liberdade.  

As variáveis de projeto do modelo são especificadas na Tabela 7. A temperatura 

operacional do primeiro efeito é especificada e a pressão operacional do primeiro efeito é 
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calculada a partir da equação de Antoine (Apêndice A). Então, a pressão operacional dos 

efeitos seguintes é fornecida de acordo com o coeficiente mínimo de vácuo entre os efeitos, 

conforme definido por Hatzikioseyian et al. (2003): 𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇𝐵𝑅𝐹,𝑛)/𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇𝐵𝑅𝐹,𝑛−1) = 90%. A 

temperatura operacional de cada efeito é calculada pela temperatura de saturação da água 

pura na pressão operacional, utilizando a equação de Antoine. O fluxo e a temperatura de 

alimentação da água salobra são definidos de acordo com Hatzikioseyian et al. (2003).  A vazão 

de entrada de água quente para o primeiro evaporador é definida de acordo com Roca et al. 

(2012). O fluxo de vapor do misturador de condensado é definido em 𝑚𝑆𝑇𝐶,𝑛 = 0.005 m³/h 

para 𝑛 = 1, … , 𝑛𝑒   para zerar os graus de liberdade. Este valor pequeno é atribuído pois 

considera-se que não há evaporação significativa durante a mistura de correntes com 

temperaturas similares no misturador de condensado. 

O modelo matemático da dessalinização MED foi implementado no MOSAICmodelling, 

que é um ambiente gratuito de modelagem e otimização baseado na Web, que exporta o 

modelo para diferentes linguagens de modelagem, como MATLAB, gPROMS, Aspen, Fortran e 

C++ (MOSAIC, 2020). Os sistemas de equações não lineares de cada volume de controle são 

construídos e conectados a um sistema de equações geral no MOSAICmodelling e depois 

exportados e resolvidos no MATLAB com a função nativa fsolve. 

Tabela 7: Variáveis de projeto do modelo matemático que representa o MED.  

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

Fluxo de água salobra 𝑚𝑆𝑊𝑃  8 m³/h 
Troca de energia no evaporador 

(𝑄𝑛, 𝑛 = 2, … , 𝑛𝑒) 
120 kW 

Temperatura de operação 
em 𝑛 = 1,  𝑇1 

66.3 °C 
Coeficiente de vácuo mínimo, 
𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇𝐵𝑅𝐹,𝑛)/𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇𝐵𝑅𝐹,𝑛−1) 

90 % 

Temperatura da água salobra de 
alimentação, 𝑇𝑆𝑊  

36.4 °𝐶 
Salinidade da água salobra de 

alimentação, 𝑥𝑆𝑊  
7 g/L 

Entrada de água quente 𝑚𝑀𝐸𝐷  12 L/s 
Vapor do misturador de 

condensado, 𝑚𝑆𝑇𝐶,𝑛, 𝑛 =

1, … , 𝑛𝑒 

0.005 
m³/h 

III.4.2. Validação do MED 

O modelo matemático do MED foi validado com dados simulados de Hatzikioseyian et 

al. (2003) e dados experimentais de Palenzuela et al. (2014), sem considerar o reciclo de 

salmoura. A salinidade da água salgada foi considerada 35 g/L e a quantidade de reciclo foi 
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definida como zero. A Figura 23 mostra o desvio relativo entre o modelo aqui proposto e os 

dados experimentais da PSA de Palenzuela et al. (2014) para a vazão de salmoura nos efeitos 

(𝑚𝐵𝑅𝐸,𝑛), bem como para os resultados simulados de Hatzikioseyian et al. (2003) para as 

seguintes variáveis: salinidade da salmoura do flash (𝑥𝐵𝑅𝐹,𝑛) e do evaporador (𝑥𝐵𝑅𝐸,𝑛); massa 

do condensado do pré-aquecedor (𝑚𝐶𝑂𝑃,𝑛); massa do vapor do demister (𝑚𝑆𝑇𝐷,𝑛); e produção 

cumulativa de água (𝑚𝐶𝑂𝐶,𝑛). Os resultados mostram um bom ajuste do modelo, pois foram 

obtidos desvios menores que 3% em relação aos dados experimentais e inferiores a 0,5% em 

relação aos dados simulados.  

 
Figura 23:  Desvio relativo do modelo proposto em relação aos dados experimentais de Palenzuela et al. (2014) 

e dados simulados do modelo de Hatzikioseyian et al. (2003). 

III.5. Tanques de Armazenamento de Energia Térmica e Coletor Solar 

Esta seção apresenta a modelagem e validação do coletor solar e do sistema de 

armazenamento de energia térmica (TES – Thermal Energy Storage). Esse sistema é crucial 

para manter a planta de dessalinização em funcionamento contínuo, através do fornecimento 

de energia térmica solar para dessalinização do MED, pois coletores solares são usados para 

aquecer a água e os tanques são necessários para armazenar a água quente e fria usada como 

fonte de energia no processo de dessalinização. O custo dos coletores e dos tanques e o 

impacto deles no custo total será avaliado posteriormente na viabilidade técnico-econômica. 
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III.5.1. Tanques de Armazenamento de Energia Térmica  

Para uma operação contínua do sistema de dessalinização, mesmo quando não há 

energia solar disponível por longos períodos de tempo, como à noite, é necessário um sistema 

de armazenamento de energia térmica. Este sistema compreende dois tanques em série, 

conforme descrito na Figura 12. O tanque de água quente (T-01) armazena a água quente 

produzida durante o dia para alimentar continuamente a planta MED, enquanto o tanque de 

água fria (T-02) armazena a água fria para alimentar os coletores durante o dia. Para 

representar o sistema de armazenamento de energia térmica, são desenvolvidos balanços 

dinâmicos de massa e energia, resultando em um sistema de equações algébricas diferenciais 

(DAE) que é resolvido a cada hora. Embora os modelos MED e coletor solar sejam 

desenvolvidos em estado estacionário, o sistema TES é instável porque a vazão de saída não 

depende do nível do tanque, ela é variável de acordo com o funcionamento dos coletores 

solares, por isso o modelo dinâmico foi utilizado. 

Ambos os tanques (T-01 e T-02) são descritos pelo mesmo sistema de equações, ou 

seja, balanços de massa e energia. Portanto, uma notação geral é usada nesta seção, mas os 

sobrescritos 𝑐 e ℎ podem ser utilizados para indicar o tanque de água fria e quente, 

respectivamente. Os tanques são considerados perfeitamente misturados, o que significa que 

a temperatura dentro do tanque é igual à temperatura de saída (𝑇𝑜𝑢𝑡). O volume de controle 

do tanque é representado na Figura 24, onde 𝑇𝑎 é a temperatura ambiente, 𝑇𝑖𝑛 e 𝑇𝑜𝑢𝑡 são as 

temperaturas de entrada e saída de água do tanque, respectivamente, ℎ𝑡 é o nível da água do 

tanque, 𝑚𝑖𝑛̇ e 𝑚𝑜𝑢𝑡̇  são os fluxos de entrada e saída de água, respectivamente, e 𝑄 é a perda 

de calor do tanque para o ambiente.  
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Figura 24:  Representação do tanque de armazenamento de energia térmica 

O tanque não possui um isolamento perfeito, então o calor é perdido para o ambiente 

por vários mecanismos (Al-Ajlan et al., 2003): condução através das paredes do tanque; 

convecção através do movimento do ar; e radiação através de raios infravermelhos. A perda 

de calor por condução (𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑) é dado por:  

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 2𝜋𝑘𝑖 ∙ (
𝛿𝑡

𝑙𝑛
𝑟2

𝑟1

+
𝑟2

2

𝜙𝑡
) ∙ (𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑠𝑜) (36) 

  

em que 𝑘𝑖 é a condutividade térmica da parede do tanque, 𝛿𝑡 é a espessura da parede do 

tanque, 𝜙𝑡 é a espessura da tampa do tanque,  𝑇𝑠𝑜 é a temperatura da parede externa do 

tanque e 𝑟2 e 𝑟1 são o raio externo e interno do tanque, respectivamente. A perda de calor 

por convecção (𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣) é dada por: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝑤𝑡 ∙ 𝐴𝑡 ∙ (𝑇𝑠𝑜 − 𝑇𝑎) (37) 
  

onde 𝐴𝑡 é a área da superfície externa do tanque e ℎ𝑤𝑡 é o coeficiente de troca de calor por 

convecção, assumindo que o tanque pode ser representado por uma esfera cujo diâmetro é 

igual à raiz cúbica do volume do tanque,  que é dado por (Al-Ajlan et al., 2003): 

ℎ𝑤𝑡 = 8.6 ∙
𝜐0.6

𝐿0.4
 (38) 
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em que 𝜐 é a velocidade do vento e 𝐿 é a raiz cúbica do volume do tanque. A perda de calor 

por radiação (𝑄𝑟𝑎𝑑) é dada por: 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 휀𝑡 ∙ 𝜎 ∙ 𝐴𝑡 ∙ (𝑇𝑠𝑜
4 − 𝑇𝑎

4) (39) 

 

onde 휀𝑡 é a emitância da superfície externa do tanque e 𝜎 é a constante de Stefan-Boltzman. 

A troca de energia com o ambiente ocorre através do calor de condução na parede do 

tanque, 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 , que é o resultado das perdas de energia por convecção, 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣, e 

radiação, 𝑄𝑟𝑎𝑑 , dado por: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑄𝑟𝑎𝑑 (40) 

 

O balanço de massa do tanque fornece a seguinte equação:  

𝑑ℎ𝑡

𝑑𝑡
=

�̇�𝑖𝑛 − �̇�𝑜𝑢𝑡

𝜌 ∙ 𝐴𝑏
 

(41) 

 

onde 𝜌 é a densidade da água líquida, 𝐴𝑏 é a área da seção transversal do tanque, �̇�𝑖𝑛 e �̇�𝑜𝑢𝑡 

são o fluxo mássico de entrada e saída, respectivamente, e ℎ𝑡 é o nível de água no tanque. O 

balanço de energia é dado por: 

𝑑(ℎ𝑡 ∙ 𝑇𝑜𝑢𝑡 )

𝑑𝑡
=

�̇�𝑖𝑛 ∙ 𝐶𝑝
𝑙 ∙ 𝑇𝑖𝑛 − �̇�𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝐶𝑝

𝑙 ∙ 𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑

𝜌 ∙ 𝐴𝑏 ∙ 𝐶𝑝
𝑙

 
(42) 

  

𝑇𝑜𝑢𝑡 ⋅
𝑑ℎ𝑡

𝑑𝑡
+ ℎ𝑡 ⋅

𝑑𝑇𝑜𝑢𝑡

𝑑𝑡
=

�̇�𝑖𝑛 ∙ 𝐶𝑝
𝑙 ∙ 𝑇𝑖𝑛 − �̇�𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝐶𝑝

𝑙 ∙ 𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑

𝜌 ∙ 𝐴𝑏 ∙ 𝐶𝑝
𝑙

 
(43) 

  

𝑑𝑇𝑜𝑢𝑡

𝑑𝑡
=

�̇�𝑖𝑛 ∙ 𝐶𝑝
𝑙 ∙ 𝑇𝑖𝑛 − �̇�𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝐶𝑝

𝑙 ∙ 𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑

𝜌 ∙ 𝐴𝑏 ∙ 𝐶𝑝
𝑙 ∙ ℎ𝑡

− (
�̇�𝑖𝑛 − �̇�𝑜𝑢𝑡

𝜌 ∙ 𝐴𝑏 ∙ ℎ𝑡
) ∙ 𝑇𝑜𝑢𝑡  

(44) 

  

em que 𝐶𝑝
𝑙  é o calor específico da água (Apêndice A): 

 

𝐶𝑝
𝑙 (𝑇) = 276370 + 2090.1 ⋅ 𝑇 + 8.125 ⋅ 𝑇2 − 0.014116 ⋅ 𝑇3 

+9.3701 ⋅ 10−6 ⋅ 𝑇5  
(45) 

 

III.5.2. Coletor Solar  

A quantidade de radiação solar varia ao longo do ano de acordo com a duração do dia 

e a quantidade de energia solar incidente na localização da superfície da Terra. Entretanto, 

dois ciclos são característicos: o ciclo anual e o ciclo diário. O ciclo anual ocorre como 
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consequência da inclinação da Terra em relação ao plano orbital do planeta ao redor do sol. 

O ciclo diário está ligado à rotação da Terra em torno de seu eixo, causando a variabilidade da 

incidência de energia solar (Fichter et al., 2017).   

Além da variabilidade espacial da radiação, a intensidade da radiação solar na 

superfície também depende de sua interação com a atmosfera, que espalha e atenua a 

intensidade da radiação incidente sobre a superfície da Terra. A irradiância normal direta (DNI 

– Direct Normal Irradiation) é a parte que não sofreu os processos de absorção e 

espalhamento radioativos que ocorrem na atmosfera. Existem outras radiações além da DNI: 

difusa, que é a radiação que foi espalhada por gases e partículas presentes na atmosfera; e há 

a radiação refletida pelo solo, que pode ser o reflexo da radiação difusa ou direta (Fichter et 

al., 2017). 

Neste projeto, os coletores solares devem fornecer uma quantidade significativa de 

energia térmica. Existem dois tipos de coletores solares mais utilizados para geração de 

energia solar térmica: coletores solares concentrados e coletores solares planos. Os coletores 

solares concentrados utilizam apenas a DNI, requerem um sistema mais complexo e possuem 

custos de manutenção mais altos, no entanto, eles podem atingir altas temperaturas. Os 

coletores solares de placa plana são capazes de absorver radiação difusa e direta, possuem 

custos de manutenção mais baixos que os coletores solares concentrados e a troca térmica 

ocorre ao longo de toda a superfície do coletor, no entanto as temperaturas atingidas são 

mais baixas (Duffie e Beckman, 2013). Devido aos menores custos de manutenção e maior 

capacidade de troca térmica, o coletor solar de placa plana é considerado para o projeto atual. 

O volume de controle referente ao coletor solar é representado na Figura 25. O modelo 

matemático dos coletores solares de placa plana é baseado no modelo de Al-Ajlan et al. 

(2003), que desenvolveram um modelo estacionário acoplado a um tanque de água na cidade 

de Riyadh, na Arábia Saudita. Esse modelo estima o calor gerado pelo coletor solar, a 

temperatura de saída da água (𝑇𝑠𝑐) e a temperatura média da placa plana (𝑇𝑝𝑚). O 

desempenho do coletor considera: estado estacionário, fluxo uniforme do fluído nos tubos, 

fluxo unidimensional através da cobertura de vidro e que a absorção da energia solar pela 

cobertura não influencia nas perdas de calor (Duffie e Beckman, 2013). 
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Figura 25:  Representação do coletor solar. 

A radiação solar que atinge o coletor solar (𝐼𝑠) é composta por três componentes: a 

radiação direta (𝐼𝑏), a difusa (𝐼𝑑) e a radiação refletida pelo solo, que adicionam seus efeitos 

de acordo com (Duffie e Beckman, 2013):  

𝐼𝑠 = 𝐼𝑏𝑅𝑏(𝜏𝛼)𝑏 + 𝐼𝑑(𝜏𝛼)𝑑 (
1 + cos 𝛽

2
) + 𝜌𝑔(𝐼𝑏 + 𝐼𝑑)(𝜏𝛼)𝑔 (

1 − cos 𝛽

2
) (46) 

  

onde 𝛽 é o ângulo de inclinação do coletor solar, 𝜌𝑔 é a refletância do solo, (𝜏𝛼)𝑏, (𝜏𝛼)𝑑 e 

(𝜏𝛼)𝑔 são as transmitâncias multiplicadas pela absorbância nas radiações direta, difusa e do 

solo, respectivamente, e 𝑅𝑏 é a proporção da radiação que atinge o coletor solar, para o 

hemisfério sul, esse valor é dado por (Duffie e Beckman, 2013):  

𝑅𝑏 =  
cos(𝜙 − β) ⋅ cos δ ⋅ cos 𝜔 + sin(𝜙 − β) sin 𝛿

cos 𝜙 ⋅ cos 𝛿 ⋅ cos 𝜔 + sin 𝜙 ⋅ sin 𝛿
 (47) 

  

em que 𝜙 é a latitude, 𝜔 é o ângulo horário e 𝛿 é o ângulo de declinação (°), dado por:  

𝛿 =  23.45 ⋅ sin (360 ⋅
284 + 𝑛

365
) (48) 

  

onde 𝑛 é o número do dia no ano. 𝐼𝑏 e 𝐼𝑑  são dados por (Al-Ajlan et al., 2003): 

𝐼𝑏 =  𝐼 − 𝐼𝑑  (49) 

 



Capítulo III – Avaliação de Viabilidade Técnica e Econômica 

 

Cunha, D. P. S. Pág. 57 
 

𝐼𝑑 = {

𝐼 ⋅ (1 − 0.09 𝑘𝑡) Se 𝑘𝑡 ≤ 0.22;

0.951 − 0.160𝑘𝑡 + 4.388𝑘𝑡
2 − 16.638𝑘𝑡

3 + 12.366𝑘𝑡
4 Se 0.22 ≤ 𝑘𝑡 ≤ 0.8;

0.165 Se 𝑘𝑡 ≥ 0.8

 (50) 

 

onde 𝐼 é a radiação solar horária e 𝑘𝑡 é o índice de nitidez, dado por (Al-Ajlan et al., 2003): 

𝑘𝑡 =  
𝐼

𝐼𝑜
 (51) 

  

em que 𝐼𝑜 é a radiação extraterrestre que é dada por: 

𝐼𝑜 =  
12 ⋅ 3600

𝜋
⋅ 𝐺𝑠𝑐 ⋅ (1 + 0.033 ⋅

360𝑛

365
)

⋅ [cos 𝜙 ⋅ cos 𝛿 (sin 𝜔2 − sin 𝜔1 +
𝜋 ⋅ (𝜔2 − 𝜔1)

180
sin 𝜙 ⋅ sin 𝛿)] 

(52) 

  

onde 𝜔1 e  𝜔2 são os ângulos horários inicial e final, respectivamente, 𝐺𝑠𝑐 é a constante solar, 

𝐺𝑠𝑐 = 1367 𝑊/𝑚² (Duffie and Beckman, 2013). 

A transmitância e a absorbância são calculadas com base no ângulo de incidência 

efetivo da radiação direta, difusa e do solo, 𝜃𝑏 , 𝜃𝑑  e 𝜃𝑔, respectivamente. O ângulo de 

incidência efetivo da radiação direta é dado por (Duffie e Beckman, 2013): 

𝜃𝑏 = cos−1(sin 𝛿 ⋅ sin 𝜙 ⋅ cos 𝛽 − sin 𝛿 ⋅ cos 𝜙 ⋅ sin 𝛽 + cos 𝛿 ⋅ cos 𝜙 ⋅ cos 𝛽 ⋅ cos 𝜔 +
cos 𝛿 ⋅ sin 𝜙 ⋅ sin 𝛽 ⋅ cos 𝜔)  

(53) 

  

O ângulo de incidência efetivo para radiação difusa e do solo podem ser encontrados 

a partir do ângulo de inclinação do coletor solar, 𝛽, usando o gráfico da Figura 26(a). Com base 

nos ângulos efetivos 𝜃𝑏 , 𝜃𝑑  e 𝜃𝑔, a transmitância e a absorbância são obtidas a partir da Figura 

26(b). 
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(a) (b) 

Figura 26: (a) Ângulo de incidência efetivo, dependendo do ângulo de inclinação do coletor solar, 𝛽; (b) 
Absorbância e transmitância, dependendo do ângulo efetivo (Adaptado de Duffie e Beckman, 2013). 

O calor gerado no coletor solar considera o ganho de energia da radiação e as perdas 

de calor para o ambiente. De acordo com Duffie e Beckman (2013), o balanço de energia no 

coletor solar considera a temperatura média da placa, 𝑇𝑝𝑚, que é dado por:  

𝑄𝑐 = 𝐴𝑠𝑐 ∙ [𝐼𝑠 − 𝑈𝑠𝑐 ∙ (𝑇𝑝𝑚 − 𝑇𝑎)] (54) 

  

em que  𝐴𝑠𝑐 é a área do coletor solar, 𝑈𝑠𝑐  é o coeficiente total de perda de calor, dado pela 

soma da estrutura lateral, traseira e superior do coletor solar, calculada por: 

𝑈𝑠𝑐 = 𝑈𝑡 +
𝑘𝑏

𝑙
+

𝑘𝑒

𝑙𝑒
∙

2 ⋅ (𝐶𝑙 + 𝐶𝑤) ⋅ 𝐶ℎ  )

𝐶𝑙 ⋅ 𝐶𝑤
 (55) 

  

onde 𝑘𝑏 é a condutividade isolante da parte traseira, 𝑙 é espessura isolante da parte traseira, 

𝑘𝑒 é condutividade isolante lateral, 𝑙𝑒 é a espessura isolante lateral, 𝐶𝑙, 𝐶𝑤 e 𝐶ℎ são o 

comprimento, largura e altura do coletor solar, respectivamente, e 𝑈𝑡  é o coeficiente de perda 

de calor da parte superior da placa, calculado por: 

𝑈𝑡 = (
𝑁𝑔

𝐶

𝑇𝑝𝑚
(

𝑇𝑝𝑚−𝑇𝑎

𝑁𝑔+𝑓
)

𝑒 +
1

ℎ𝑤
)

−1

+
𝜎 ⋅ (𝑇𝑝𝑚 + 𝑇𝑎) ⋅  (𝑇𝑝𝑚

2 + 𝑇𝑎
2)

(휀𝑝 + 0.00591 ⋅ 𝑁𝑔 ⋅ ℎ𝑤)
−1

+
2𝑁𝑔+𝑓−1+0.13⋅𝜀𝑝

𝜀𝑔
− 𝑁𝑔

 (56) 

  

em que 𝑁𝑔 é o número de tampas de vidro do coletor solar, ℎ𝑤 é o coeficiente de vento 

convectivo, 𝜎 é a constante de Stefan-Boltzmann, 휀𝑝 e 휀𝑔 são as emitâncias da placa 

absorvente e da tampa de vidro, respectivamente, e 𝐶 é uma função que mostra a 
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dependência entre a perda de calor e o ângulo de inclinação do coletor solar (𝛽), que é dado 

por (Duffie e Beckman, 2013): 

𝐶 = 520 ⋅ (1 − 0.000051 ⋅ 𝛽2) (57) 
  

𝑓 é uma função dada por: 

𝑓 = (1 + 0.089 ⋅ ℎ𝑤 − 0.1166 ⋅ ℎ𝑤 ⋅ 휀𝑝) ⋅ (1 + 0.07866 ⋅ 𝑁𝑔) (58) 

  

𝑒 é dado por (Duffie e Beckman, 2013): 

𝑒 = 0.43 ⋅ (1 −
100

𝑇𝑝𝑚
) (59) 

  

O calor útil também pode ser calculado a partir da temperatura de entrada (𝑇𝑠𝑐
𝑐 ) e o 

fator de eficiência (𝐹𝑟), de acordo com (Duffie e Beckman, 2013): 

 

𝑄𝑐 = 𝐹𝑟 ∙ 𝐴𝑠𝑐 ∙ [𝐼𝑠 − 𝑈𝑠𝑐 ∙ (𝑇𝑠𝑐
𝑐 − 𝑇𝑎)] (60) 

 

O fator de eficiência é definido por Duffie e Beckman (2013) como o número que 

compara o ganho de energia real do coletor com o ganho se toda a superfície do coletor 

estivesse na mesma temperatura da temperatura da água de entrada. O fator de eficiência é 

dado por: 

 𝐹𝑟 =
�̇�𝑠𝑐⋅ 𝐶𝑝

𝑙

𝐴𝑠𝑐⋅𝑈𝑠𝑐
⋅ [1 − 𝑒

(−
𝐴𝑠𝑐⋅𝑈𝑠𝑐⋅𝐹′

�̇�𝑜𝑢𝑡
𝑐 ⋅𝐶𝑝

𝑙 )
] (61) 

 

onde 𝐹′ é o fator de eficiência do coletor solar, dado por: 

𝐹′ = {𝑈𝑠𝑐 ⋅ 𝑊 ⋅ [
1

𝑈𝑠𝑐 ⋅ (𝑊 − 𝐷) ⋅ 𝐹
+

1

𝐶𝑏
+

1

𝜋 ⋅ 𝐷 ⋅ ℎ𝑓𝑖
]}

−1

 (62) 

 

em que 𝑊 é o espaçamento entre os tubos no coletor solar, 𝐷 é o diâmetro do tubo, 𝐶𝑏 é a 

condutância da borda do coletor solar, ℎ𝑓𝑖  é o coeficiente de transferência de calor por 

convecção do tubo e 𝐹 é o fator de eficiência do tubo, dado por: 

𝐹 =
𝑡𝑎𝑛ℎ [

𝜓(𝑊−𝐷)

2
]

𝜓(𝑊−𝐷)

2

 (63) 
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𝜓 = √
𝑈𝑠𝑐

𝐶𝑏 ⋅  𝛾  
 (64) 

onde 𝛾 é a espessura da placa absorvente. Finalmente, o calor gerado nos coletores solares, 

em que 𝑁𝐶 é o número de coletores solares, pode ser usado para calcular a temperatura de 

saída do coletor solar (𝑇𝑠𝑐
ℎ ) de acordo com a equação da calorimetria (Oprea e Miron, 2016), 

considerando que não há mudança de fase, calculada por: 

𝑇𝑠𝑐
ℎ =

𝑄𝑐 ⋅ 𝑁𝐶

�̇�𝑠𝑐 ∙ 𝐶𝑝
𝑙

+ 𝑇𝑠𝑐
𝑐  

(65) 

 

III.5.3. Aspectos Numéricos do coletor e dos Tanques 

O modelo que representa cada tanque é um sistema algébrico diferencial composto 

por duas equações diferenciais ordinárias (ODE), uma equação algébrica e três incógnitas 

(ℎ𝑡, 𝑇𝑜𝑢𝑡 e 𝑇𝑠𝑜). O modelo do coletor solar é dado por um sistema de equações algébricas com 

três equações algébricas e três incógnitas (𝑄𝑐, 𝑇𝑝𝑚 e 𝑇𝑠𝑐
ℎ ).  

As variáveis de projeto são especificadas na Tabela 8. Os parâmetros dos coletores 

solares são baseados em Al-Ajlan et al. (2003) e Duffie e Beckman (2013). As células 

destacadas em cinza indicam parâmetros que dependem do local, ou seja, parâmetros que 

variam se a capacidade ou o local da planta mudar. Os dados de velocidade do vento, 

irradiância solar e temperatura ambiente correspondem às condições locais em Bom Jesus da 

Lapa (Retscreen, 2019; JRC,2020). O ângulo de inclinação do coletor é igual à latitude local da 

cidade. O volume do tanque de água quente é projetado para garantir uma retenção de água 

capaz de manter o suprimento de água quente ao MED (𝑚𝑀𝐸𝐷) na vazão de 12 L/s (Tabela 7) 

durante 12h, e o volume do tanque de água fria foi projetado para manter o suprimento de 

água fria do MED durante o mesmo período, logo ambos os tanques têm o mesmo volume. 

Buscando minimizar a perda de calor para o ambiente sem ter um alto investimento, 

considerou-se que os tanques de água sejam feitos de concreto devido ao seu baixo preço e 

baixa condutividade térmica. 
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Tabela 8: Parâmetros de projeto do coletor solar e do tanque. 

Parameter Value Parameter Value 

Velocidade média do vento, 𝜐 3,19 m/s 
Área da superfície externa do 

tanque, 𝐴𝑡  
414 m² 

Espessura da parede do tanque, 

𝛿𝑡 
0,15 m Volume do tanque, 𝐿3 565 m³ 

Espessura da tampa do tanque, 

𝜙𝑡  
0,1 m 

Condutividade térmica do 
tanque, 𝑘𝑖  

0,1 
W/m.K 

Altura do tanque 5 m Raio interno do tanque, 𝑟1 6 m 

Irradiância solar média diária, 𝐼 
5,7 

kWh/m² 
Temperatura ambiente média, 

𝑇𝑎  
25,5 °C 

Ângulo de inclinação do coletor, 
𝛽 

13° 
Fluxo de água nos coletores 

solares, 𝑚𝑠𝑐 
24 L/s 

Número do dia no ano, 𝑛 17 Área do coletor solar, 𝐴𝑠𝑐  2,69 m² 

Comprimento do coletor solar, 
𝐶𝑙  

2,4m Largura do coletor solar, 𝐶𝑤  1,12m 

Condutividade da borda do 
coletor solar, 𝐶𝑏  

385 
W/m.K 

Espessura do isolante traseiro 
do coletor, 𝑙 

0,04 m 

Emissão da superfície externa do 
tanque, 휀𝑡  

0,9 Número de tampas de vidro, 𝑁𝑔 1 

Espessura do isolante lateral, 𝑙𝑒 0,03m 
Condutividade do isolante 

lateral, 𝑘𝑒 
0,05 

W/m.°C 

Diâmetro dos tubos do coletor, 
𝐷 

0,0125m 
Coeficiente do vento por 

convecção, ℎ𝑤 
10 W/m². 

K 

Altura do coletor solar, 𝐶ℎ  0,08 m 
Espaçamento dos tubos do 

coletor, 𝑊 
0,112 m 

Condutividade da parte traseira 
do coletor, 𝑘𝑏  

0,05 
W/m.°C 

Emitância de placa absorvente, 
휀𝑝 

0,9 

Emitância da tampa de vidro do 
coletor, 휀𝑔  

0,88 
Espessura da placa absorvente, 

𝛾  
0,0001 m 

Reflectância do solo, 𝜌𝑔  0,2 
Coeficiente de transferência de 

calor por convecção do tubo, 
ℎ𝑓𝑖 

734,6 
W/m². K 

III.5.4. Validação dos modelos solar e do tanque 

Os dados experimentais de Al-Ajlan et al. (2003) foram utilizados para validar o modelo 

proposto do TES junto com o coletor solar. Foi utilizado um coletor solar conectado a um único 

tanque e coletaram os dados em 17 de janeiro de 2003 na cidade de Riyadh (Arábia Saudita). 

Foi obtida a temperatura de saída do tanque a cada hora durante um dia inteiro, mas a 

temperatura de saída dos coletores não foi fornecida. Al-Ajlan et al. (2003) consideraram um 

nível constante do tanque com as taxas de fluxo de entrada e saída iguais e calcularam a 

temperatura do tanque em duas etapas sequenciais: aumento da temperatura com base no 

calor útil do coletor solar e depois a diminuição da temperatura devido à perda de calor nas 
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paredes. O fluxograma de processo utilizado por Al-Ajlan et al. (2003) para validar o modelo, 

consiste em um coletor solar e um tanque, com as mesmas vazões de entrada e saída de água. 

A área do coletor solar, os dados de radiação solar, o tempo de operação dos coletores solares 

e os parâmetros do tanque são considerados os mesmos que os de Al-Ajlan et al. (2003). A 

temperatura de saída dos coletores solares, 𝑇𝑠𝑐
ℎ , prevista pelo modelo e medida por Al-Ajlan 

et al. (2003) foram comparadas na Figura 27 juntamente com o perfil de irradiância durante o 

dia. Os comportamentos dependentes do tempo são bastante semelhantes e os desvios estão 

abaixo de 2%, indicando que o modelo pode prever os dados experimentais com boa precisão.  

  

Figura 27:  Comparação entre a temperatura de saída do tanque prevista pelo modelo e os dados 
experimentais de Al-Ajlan et al. (2003). 

III.6. Implementação do modelo 

O conjunto de equações relativas a cada volume de controle, ou seja, dessalinização 

MED, coletor solar e tanques, foi exportado do MOSAICmodeling para o MATLAB®, onde eles 

foram integrados em um fluxograma. Para garantir a continuidade entre as portas de cada 

volume de controle, um conjunto de conectores foi definido, conforme detalhado na Tabela 

9. 
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Tabela 9: Conectores para integração do fluxograma do processo. 

Corrente de entrada  Corrente de saída 

Entrada do tanque de água quente  Saída do coletor solar 

(𝑇𝑖𝑛
ℎ , 𝑚𝑖𝑛

ℎ )  (𝑇𝑠𝑐
ℎ , 𝑚𝑠𝑐) 

Entrada no 1º evaporador do MED  Saída do tanque de água quente 

(𝑇𝑀𝐸𝐷
ℎ , 𝑚𝑀𝐸𝐷)  (𝑇𝑜𝑢𝑡

ℎ , 𝑚𝑜𝑢𝑡
ℎ ) 

Entrada do tanque de água fria  Saída do 1º evaporador do MED 
(𝑇𝑖𝑛

𝑐 , 𝑚𝑖𝑛
𝑐 )  (𝑇𝑀𝐸𝐷

𝑐 , 𝑚𝑀𝐸𝐷) 

Entrada do coletor solar  Saída do tanque de água fria 
(𝑇𝑠𝑐

𝑐 , 𝑚𝑠𝑐)  (𝑇𝑜𝑢𝑡
𝑐 , 𝑚𝑜𝑢𝑡

𝑐 ) 

Como o processo opera continuamente, um ciclo de 24 horas é executado de acordo 

com o algoritmo apresentado na Figura 28. Como o tanque de água quente deve fornecer 

água continuamente para o MED, as vazões de entrada e saída dos tanques são balanceadas 

para evitar que o tanque transborde ou esvazie. Durante a noite, quando não há radiação 

solar, a água do tanque de água fria (T-02) não passa pelos coletores solares e alimenta direto 

o tanque de água quente com �̇�𝑐
𝑜𝑢𝑡 = 4 𝐿/𝑠 a fim de manter seu nível, impedindo a parada 

indesejada do processo. Durante o dia, quando amanhece e o sol começa a brilhar, mas a 

radiação ainda não é suficiente para gerar calor nos coletores solares, o calor seria perdido 

caso a água passasse nos coletores. Nesse caso, a água de T-02 também não passa pelos 

coletores e alimenta T-01 com �̇�𝑐
𝑜𝑢𝑡 = 12 𝐿/𝑠. Esses valores podem ser otimizados para 

minimizar as perdas de calor, mas a formulação de um problema de otimização está fora do 

escopo deste estudo. A influência da incrustação nos coletores solares não foi considerada e 

pode ser melhor avaliada em trabalhos futuros. À medida que a radiação solar aumenta e os 

coletores estão disponíveis para gerar calor, ou seja, 𝑄𝑐 > 0, o fluxo de água de T-02 para os 

coletores é definido como �̇�𝑐
𝑜𝑢𝑡 = 24 𝐿/𝑠. O backup de biomassa é ativado sempre que não 

há radiação solar e o nível do tanque de água quente (ℎ𝑡
ℎ) é igual ou inferior a 0,5 m para 

impedir a parada da planta. 
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Figura 28:  Algoritmo para implementação numérica do fluxograma do processo. 
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III.7. Modelo de viabilidade econômica 

Os indicadores mais comumente aplicados para avaliação de viabilidade econômica 

baseiam-se em alguns índices de desempenho financeiro, como VPL (Valor Presente Líquido), 

TIR (Taxa Interna de Retorno) e período de payback descontado (Papapetrou et al., 2017). O 

VPL é o valor presente do investimento calculado subtraindo o investimento inicial do valor 

presente total dos fluxos de caixa futuros, descontados a uma taxa especificada. Se o VPL for 

positivo, o investimento é viável. Se o VPL for negativo, o lucro líquido obtido não remunerará 

o capital investido na taxa desejada. O VPL é nulo quando o investimento é igual ao valor 

presente das receitas futuras. O VPL de um projeto, com 𝑡 períodos de tempo e 𝑡 fluxos de 

caixa futuros, é dado por (Zore et al., 2018): 

𝑁𝑃𝑉 = −𝐼 + ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖𝑡)𝑡

𝑇

𝑡=0

 (66) 

 

em que 𝐼 é o investimento inicial, 𝐶𝐹𝑡 é o fluxo de caixa em𝑡, 𝑇 é o último período de tempo 

e 𝑖𝑡 é a taxa de desconto utilizada. Ao abordar o estudo de avaliação econômica sobre 

processos de dessalinização, a decisão da taxa de desconto apropriada é fundamental para 

uma boa avaliação, essa taxa geralmente é escolhida entre 6,5 e 10% (Papapetrou et al., 2017). 

No presente trabalho, a taxa de desconto é baseada no Capital Asset Price Model (CAPM), em 

que a taxa é calculada por (Jagannathan et al., 2016; Lilford et al., 2018): 

𝑖𝑡 = 𝑖𝑟𝑓 + 𝛽𝑚𝑘𝑡 ⋅ 𝑖𝑚 (67) 

 

onde 𝑖𝑟𝑓 é a taxa de retorno livre de risco, 𝑖𝑚 é a taxa de retorno de mercado e 𝛽𝑚𝑘𝑡  é o valor 

fator beta de mercado para a ação da empresa. O fator beta de mercado pode ser obtido por 

regressão dos retornos históricos da empresa em relação aos resultados de mercado. A taxa 

de desconto foi calculada considerando 𝑖𝑟𝑓 = 4,25% de acordo com a taxa “SELIC” brasileira 

(Banco Central, 2020), 𝑖𝑚 = 6%,  de acordo com Jagannathan et al. (2016) e 𝛽𝑚𝑘𝑡  (0.86) foi 

considerado como o beta médio de algumas empresas brasileiras de água (Copasa , Sanepar 

e Sabesp), as quais são as empresas mais próximas do projeto proposto no presente trabalho 

(MSN, 2020). 



Capítulo III – Avaliação de Viabilidade Técnica e Econômica 

 

Cunha, D. P. S. Pág. 66 
 

O cálculo do VPL sem uma seleção apropriada da taxa de desconto pode levar a erros 

de decisão (Papapetrou et al., 2017), nesses casos a TIR seria um indicador mais interessante 

A taxa interna de retorno de um projeto é a taxa de desconto em que o VPL é igual a zero. A 

TIR é comumente usada para comparação com a TMA (Taxa Mínima de Atratividade), definida 

pelo investidor, para aceitar ou não um projeto. Se a TIR estiver acima da TMA, então o projeto 

é viável. De acordo com Dhavale and Sarkis (2018), a TIR é calculada por: 

−𝐼 + ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑇

𝑡=0

= 0  
(68) 

 

Período de payback descontado (DPP) é o tempo necessário para o fluxo de caixa 

gerado recuperar o investimento inicial (Eveloy e Rodgers, 2017). Por esse critério, quanto 

menor o DPP, melhor o projeto. Após o período de retorno do investimento, o investimento 

já está pago e os próximos fluxos de caixa representam o lucro do projeto. O período de 

payback é obtido pela determinação do período na Eq. (66) em que o VPL é igual a zero. 

O investimento é o montante necessário para a construção da planta de dessalinização 

solar, além da compra e instalação de equipamentos. Uma planta de dessalinização MED 

precisa de tanques, bombas, vasos de pressão, válvulas, etc. Os gastos necessários para a 

instalação da planta de dessalinização (𝑀𝐼) é definido de acordo com Rahimi et al. (2015) e 

Rahimi et al. (2015). O método estima os gastos totais de investimento inicial, incluindo 

engenharia, comissionamento, montagem, equipamento, instrumentação, eletrônica e 

controle de acordo com: 

𝑀𝐼 (𝑈𝑆$) =  3054 ⋅ 𝐷0.9751 (69) 

 

onde 𝐷 é a capacidade da planta MED (m³/dia). Essa equação foi obtida pela regressão de 

dados dos custos totais versus capacidade de produção de várias plantas de dessalinização 

(𝑅2 = 0,994). Essa equação é válida para plantas com capacidade de até 10.000 m³. Rahimi 

et al. (2015) afirmam, após analisar várias instalações de dessalinização em diferentes países, 

que a localização tem um pequeno efeito nos custos totais da dessalinização, porque alguns 

fatores se compensam entre si. 
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O investimento nos coletores solares (𝑆𝐹𝐼) inclue equipamentos, instrumentação, 

eletrônica, controle e instalação. A estimativa para os custos dos coletores é definido de 

acordo com Sharaf et al. (2011): 

𝑆𝐹𝐼 (𝑈𝑆$) =  150 ⋅ (𝐴𝑐𝑜𝑙)0.95 (70) 

 

onde 𝐴𝑐𝑜𝑙 é a área dos coletores em m². 

Os gastos com operação e manutenção da planta (𝑂𝑀𝐶), que incluem os produtos 

químicos para o pré e pós-tratamento da água (𝑂𝑀𝐶𝑐ℎ𝑒𝑚), mão-de-obra (𝑂𝑀𝐶𝑙𝑎𝑏) e peças de 

reposição e manutenção (𝑂𝑀𝐶𝑚𝑎𝑛), são dados por Al-Obaidi et al. (2019): 

𝑂𝑀𝐶 (𝑈𝑆$/𝑦𝑒𝑎𝑟) =  𝑂𝑀𝐶𝑐ℎ𝑒𝑚 + 𝑂𝑀𝐶𝑙𝑎𝑏 + 𝑂𝑀𝐶𝑚𝑎𝑛  (71) 
  

𝑂𝑀𝐶𝑐ℎ𝑒𝑚 =
𝐶𝑐ℎ𝑒𝑚 ⋅ 𝑇𝐻𝑌 ∙ 3600 ⋅  𝑚𝑆𝑊

𝜌
 

(72) 

  

𝑂𝑀𝐶𝑙𝑎𝑏 =
𝐶𝑙𝑎𝑏 ⋅ 𝑇𝐻𝑌 ∙ 3600 ⋅ 𝑚𝐶𝑂𝐶𝑡𝑜𝑡

𝜌
 

(73) 

  
𝑂𝑀𝐶𝑚𝑎𝑛 = 0,002 ⋅ I  (74) 

 

em que 𝐶𝑐ℎ𝑒𝑚 e 𝐶𝑙𝑎𝑏  são os custos específicos para tratamento químico e mão-de-obra, 

respectivamente, definidos com base em Al-Obaidi et al.(2019), 𝑚𝑆𝑊  é a vazão (m³/h) de 

entrada de água salgada para o processo de dessalinização, 𝑚𝐶𝑂𝐶𝑡𝑜𝑡  é o total de água doce 

produzida (m³/h) e 𝑇𝐻𝑌 é o número de horas totais de operação por ano. Infelizmente, há 

falta de informações acadêmicas sobre os custos de perfuração de poços, porém um 

investimento de US$30.000 foi considerado com base em informações locais (Marques, 2014).   

Os tanques de armazenamento de água serão feitos de concreto, pois possuem baixa 

condutividade térmica e preço. Existem poucos trabalhos sobre os custos de tanques de 

concreto, mas de acordo com Azabi et al. (2016), o valor de US$ 120/m³ pode ser considerado 

para investimento em tanques de água de concreto. Conforme Papapetrou et al. (2017), as 

condições de contorno devem ser definidas na avaliação econômica da dessalinização. No 

presente estudo, a distribuição de água, o laboratório para controle de qualidade e o 

descomissionamento das instalações de dessalinização no final da vida útil não são 

considerados. A caldeira de biomassa, que é um backup para os coletores solares, também é 

considerada na viabilidade econômica. O valor da implementação da caldeira de biomassa é 
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considerado como US$ 50.000 e sua área de troca térmica está entre 3300-4800 m² baseado 

nos valores de Palenzuela et al. (2018). Foi considerado que a biomassa para a caldeira será 

fornecida pelo sistema de tratamento de salmoura. 

Para a preparação do fluxo de caixa, foi considerado uma depreciação linear de 10 anos 

com valor residual de zero. O investimento foi realizado no primeiro ano, considerando um 

empréstimo de 50% do investimento inicial em um banco do governo brasileiro que fomenta 

o desenvolvimento no Nordeste, o Banco do Nordeste, a ser pago em 5 anos com 8% de taxa 

de juros (Banco do Nordeste, 2019). O imposto de renda do governo brasileiro, que incide 

sobre o lucro bruto das empresas, foi considerado 19,5%, para empresas com lucro bruto 

anual inferior a R$ 4,8 milhões (US$ 1,1 milhão) que podem solicitar um regime tributário 

diferenciado, mais simples que o regime tributário usual de acordo com a lei complementar 

N°155 (Planalto, 2016). O valor do dinheiro no tempo foi contemplado por uma taxa de 

inflação, que ajusta os gastos com mão de obra, operação e manutenção. O desenvolvimento 

de novas tecnologias de dessalinização ou custos de dessalinização mais baratos são possíveis 

durante os anos de operação da planta, portanto, o ajuste do preço da água ao longo dos anos 

foi considerado ligeiramente abaixo da inflação para compensar esses possíveis cenários. Foi 

considerada inflação de 4% de acordo com a inflação brasileira de 2019 (IBGE, 2020) e o 

reajuste do preço da água ao longo dos anos foi considerado como metade da inflação. O 

tempo de vida útil considerado e a disponibilidade para plantas de dessalinização são 

geralmente escolhidos entre 15 e 25 anos, e entre 85 e 95%, respectivamente (Papapetrou et 

al., 2017). No presente estudo, foi considerado uma vida útil de 20 anos e a disponibilidade 

da planta foi considerada 90% devido às paradas planejadas para manutenção e possíveis 

paradas não planejadas.  

A Tabela 10 apresenta as variáveis econômicas assumidas para o modelo. O preço de 

venda da água foi escolhido em 5,97 US$/m³, tendo como intenção vender 20 litros de água 

por R$ 0,50, um valor intermediário entre os valores utilizados em algumas plantas do PAD 

(Gomes e Borja, 2018; Pitombo e Valadares, 2019; Soares, 2019). A capacidade da planta foi 

definida de acordo com o estudo de caso do PSA e a área do coletor solar é a área necessária 

para manter a dessalinização MED funcionando continuamente, conforme detalhado na 

avaliação técnica. A análise do fluxo de caixa foi realizada em uma planilha do Microsoft 
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Excel®, com fluxos de caixa líquidos anuais, fluxos de caixa descontados e VPL. Este estudo 

também analisa o break-even point, que representa o preço calculado da água para o qual VPL 

é igual a zero. 

Tabela 10: Parâmetros econômicos. 

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

Capacidade da planta 72 m³ Área de coletor solar 2822 m² 

Taxa de retorno livre de risco 
(𝑖𝑟𝑓) 

4.25 % Fator beta de mercado (𝛽𝑚𝑘𝑡) 0.86 

Taxa de desconto (𝑖𝑡) 9.4 % Preço de venda da água 
 5.97 
$/m³ 

Imposto de Renda 19.5 % Inflação 4% 

Taxa de juros do empréstimo 8 % Vida útil da planta 20 years 

Disponibilidade da planta 90 % 
Custos específicos do 

tratamento químico (𝐶𝑐ℎ𝑒𝑚) 
0.024 

Custos específicos de mão de 
obra (𝐶𝑙𝑎𝑏) 

0.1 Ajuste do preço da água 2% 

 

A incerteza de algumas variáveis e parâmetros econômicos podem influenciar 

fortemente a análise econômica. Custos operacionais, preço de venda da água e investimento 

inicial, por exemplo, são variáveis com alta relevância nos resultados econômicos e a incerteza 

nesses parâmetros pode levar a conclusões incorretas quanto à viabilidade econômica. Para 

minimizar os efeitos da incerteza na avaliação econômica, uma análise de sensibilidade é 

realizada mudando algumas suposições do projeto e verificando seu impacto na avaliação 

econômica. Vários cenários são considerados para o preço de venda da água, gastos 

operacionais e de investimento inicial (otimista, pessimista e neutro). Os resultados desses 

cenários são avaliados nas próximas seções. O desafio é combinar várias mudanças de três 

variáveis com várias chances de ocorrer. Uma tentativa de resolver este problema é a 

utilização da técnica de simulação de Monte Carlo, que gera diversos cenários utilizando 

modelo de processos estocásticos para as variáveis escolhidas de acordo com distribuições de 

probabilidade para essas variáveis. Uma das alternativas para realizar a simulação de Monte 

Carlo é modelada com base na geração de números aleatórios de acordo com uma 

distribuição uniforme ou normal (Silva Jr., 2019). Desse modo, uma simulação de Monte Carlo 

foi realizada no MATLAB para avaliar o VPL quando o preço de venda da água, investimento 

inicial e custos operacionais variam. A técnica de integração numérica de Monte Carlo foi 

realizada com 125.000 simulações, correspondendo a cada combinação das 50 amostras de 

cada variável. Para a geração das amostras foi considerada uma distribuição normal 
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considerando 20% de desvio para cada variável devido às incertezas no preço de venda da 

água, gastos operacionais e de investimento. 

III.8. Avaliação de Viabilidade Técnica 

Tomando como referência a planta MED localizada em Almeria (14 efeitos, 72 m³ de 

água potável por dia) uma planta semelhante localizada em Bom Jesus da Lapa (BA) é adotada 

como estudo de caso para realizar uma avaliação técnica e econômica. Em vez de água do 

mar, como Almeria, o estudo de caso utiliza água salobra de poços para alimentar o sistema 

de dessalinização. A salinidade da água salobra de poços na região é de aproximadamente 7 

g/L (Menezes et al., 2011), que é inferior à salinidade típica da água do mar, em torno de 35 

g/L, então é considerada um reciclo de 90% do concentrado. Uma posterior avaliação do 

aumento da incrustação em decorrência do reciclo e avaliação físico-química da água podem 

ser realizadas, mas o MED tem um baixo risco de incrustação, principalmente utilizando 

temperaturas e pressões mais baixas e apresenta baixa influência da salinidade na quantidade 

de água produzida (Mehzer et al., 2011; Dahdah e Mitsos, 2014).  Para produzir 72 m³/dia de 

água doce, são necessários aproximadamente 192 m³/dia de água salobra e 43 m³/h de água 

quente, proveniente do sistema cíclico de tanques de armazenamento térmico. Considerando 

a recomendação mínima de água por pessoa de 50 a 100 L/dia (United Nations, 2019), a 

produção de água doce da planta pode abastecer cerca de 1400 pessoas, o que equivale ao 

número de alunos da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) em Bom Jesus da Lapa, 

por exemplo. Para avaliar o tamanho da área solar para fornecer energia suficiente para a 

planta do estudo de caso, foram realizadas simulações variando o número de coletores, o que 

reflete na área total dos coletores. O critério de seleção foi que a temperatura do tanque de 

água quente no final do dia não fosse inferior a 74 °C, temperatura recomendada para 

alimentar o processo de dessalinização MED de acordo com Palenzuela et al. (2011). A área 

total dos coletores solares e o número de coletores recomendados com base neste método 

foram de 2.822 m² e 1.050, respectivamente.  

Análises de sensibilidade foram realizadas para investigar como o número de efeitos e 

o fluxo de água quente (𝑚𝑀𝐸𝐷) influenciam a produção diária de água. Os resultados são 

representados nas Figura 29 e Figura 30. O aumento do número de efeitos e do fluxo de água 

quente leva a um aumento linear na produção média de água: um aumento de 14 (caso base) 
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para 16 efeitos resulta em uma produção 5% maior de água; um aumento no 𝑚𝑀𝐸𝐷  de 12 L/s 

para 14 L/s leva a um aumento de 6% na produção de água. Mudar o fluxo de água quente, 

porém, requer reavaliar os tamanhos dos tanques e a área dos coletores solares. 

 
Figura 29:  Análise de sensibilidade da produção de água em relação ao número de efeitos.  

 
Figura 30:  Análise de sensibilidade da produção de água em relação ao fluxo de água quente.  

Com o objetivo de investigar o comportamento do TES, o perfil de irradiância solar em 

17 de janeiro de 2019, em Bom Jesus da Lapa, obtido no EU Science Hub website (JRC,2020), 

foi utilizado no modelo, e os resultados apresentados na Figura 31. As descontinuidades na 

temperatura e nível do tanque são explicadas pelas mudanças da vazão de entrada no TES ao 

longo do dia, de acordo com o algoritmo da Figura 28. De 𝑡 = 0 h até 𝑡 = 5 h, não há radiação 

solar, então o coletor não funciona, mas o tanque de água quente continua alimentando o 

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

12 13 14 15 16

P
ro

d
u

çã
o

 d
e

 á
gu

a 
(m

³/
d

ia
)

Número de efeitos

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

10 11 12 13 14

P
ro

d
u

çã
o

 d
e 

ág
u

a 
(m

³/
d

ia
)

Fluxo de água quente do TES (L/s)



Capítulo III – Avaliação de Viabilidade Técnica e Econômica 

 

Cunha, D. P. S. Pág. 72 
 

MED com 𝑚𝑀𝐸𝐷 = 12 L/s, que também alimenta continuamente o tanque de água fria. O 

tanque de água quente é alimentado pelo tanque de água fria com 𝑚𝑖𝑛
ℎ = 4 L/s, logo ℎ𝑡

ℎ 

diminui enquanto o nível do tanque de água fria aumenta. Quando a radiação solar é maior 

que zero, mas nenhum calor é gerado nos coletores (de 𝑡 = 5 até 𝑡 = 7 h, 𝑄𝑐 < 0), a taxa de 

fluxo entre os dois tanques aumenta para 𝑚𝑖𝑛
ℎ = 12 L/s, que corresponde a 𝑚𝑀𝐸𝐷 , então os 

níveis são mantidos constantes. Quando 𝑡 = 7 h, os coletores começam a operar e 𝑚𝑖𝑛
ℎ  dobra. 

Como a temperatura de alimentação é mais baixa que a temperatura do tanque, no começo 

da operação o valor de 𝑇𝑜𝑢𝑡
ℎ  apresenta uma queda mais acentuada devido ao aumento da 

vazão. Como esperado, a temperatura do tanque de água quente aumenta durante o dia, 

acumulando energia para operação noturna. Quando 𝑡 = 15 h a radiação não é suficiente 

para gerar calor útil, então os coletores param de operar e 𝑚𝑖𝑛
ℎ  reduz para 12 L/s. O nível de 

ambos os tanques atinge o valor inicial no final do dia devido às mudanças nas taxas de vazão 

de acordo com o calor útil gerado. O aumento da temperatura durante o dia é de 

aproximadamente 4 °C, indicando que o TES é capaz de armazenar energia e garante o 

funcionamento contínuo da planta de dessalinização. No entanto, 2 °C são perdidos durante 

a noite, indicando que um melhor material isolante pode ser investigado em um estudo futuro 

possibilitando também a redução da área solar.  
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Figura 31:  Resultados da simulação do estudo de caso: (a) Nível do tanque de água fria, ℎ𝑡
𝑐 (b) Nível do tanque 

de água quente, ℎ𝑡
ℎ (c) Temperatura de saída do tanque de água quente, 𝑇𝑜𝑢𝑡

ℎ  (d) Temperatura de saída do 
tanque de água fria, 𝑇𝑜𝑢𝑡

𝑐  (e) Irradiância solar. 

Como a irradiância solar varia ao longo do dia (Figura 31), é importante verificar a 

produção de água por hora. A Figura 32 mostra o perfil da temperatura da água quente que 

entra no primeiro efeito do MED (𝑇𝑀𝐸𝐷
ℎ ) e que sai (𝑇𝑀𝐸𝐷

𝑐 ) assim como a produção de água MED 

(𝑚𝐶𝑂𝐶𝑡𝑜𝑡 ), considerando o cenário base. A produção de água segue a mesma tendência do 
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gradiente de temperatura. A produção de água atinge um máximo em torno das 12h que 

corresponde ao pico da irradiância solar e consequentemente da 𝑇𝑀𝐸𝐷
ℎ . Apesar da falta de 

radiação solar durante a noite, a produção de água cai apenas 2% entre t=12 h e t=24 h, 

resultando em uma produção média de água de 3,14 m³/h com poucas variações durante o 

dia por causa do TES que mantém o abastecimento de água quente ao MED. 

 

Figura 32:  Temperatura da água de entrada e saída para o primeiro efeito do MED (𝑇𝑀𝐸𝐷
ℎ  e 𝑇𝑀𝐸𝐷

𝑐 , 
respectivamente) e produção de água por hora durante um dia de operação. 

Uma análise de sensibilidade foi realizada para avaliar o impacto da área dos coletores 

solares na temperatura da água que vai para o primeiro evaporador do MED e a produção 

diária de água. A área dos coletores solares foi aumentada em 15%, 30% e 50% (3245, 3668 e 

4233 m²) em relação ao caso base e os resultados são mostrados na Figura 33. O aumento da 

área dos coletores solares resulta em temperaturas mais altas da água de entrada, como 

esperado, resultando em uma maior produção de água. Os resultados mostraram que o 

aumento de 50% na área dos coletores solares rende apenas 3% de aumento na produção 

diária de água, portanto, apenas aumentar a área dos coletores solares para aumentar a 

produção de água não é vantajoso.  
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Figura 33:  Análise de sensibilidade em relação à produção de água, área dos coletores solares e temperatura 
média da água que vai para o primeiro evaporador. 

Buscando determinar a área solar necessária para aumentar a capacidade de produção 

do MED, uma análise de sensibilidade foi realizada aumentando a alimentação de água salobra 

e o fluxo de água quente do TES para o MED. A Tabela 11 mostra a análise de sensibilidade, 

assim como o percentual da população de Bom Jesus da Lapa (BA) que seria abastecida com 

esta produção de água, considerando a recomendação das Nações Unidas de 50 L/pessoa. 

Para determinados fluxo de entrada de água salobra e fluxo de água quente do TES, várias 

simulações com números crescentes de coletores solares foram realizadas, até que a área 

solar resultante pudesse fornecer calor suficiente para garantir que a temperatura do tanque 

de água quente em 𝑡 = 24h não ficasse abaixo de 74 °C. A primeira linha mostra o caso base 

e as linhas seguintes indicam que dobrando a alimentação de água salobra e o fluxo de água 

quente do TES, a capacidade de produção de água aumenta linearmente, ao contrário da área 

solar, pois um aumento de 800% na produção de água resulta em um aumento de 

aproximadamente 630% na área solar. 
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Tabela 11 : Análise de sensibilidade da área dos coletores solares para aumentar a capacidade de produção de 
água. 

Alimentação de 
água salobra 

𝒎𝑺𝑾𝑷  
 (m³/dia) 

Fluxo de água 
quente do TES 

𝒎𝑴𝑬𝑫  
(L/s) 

Capacidade média de 
produção de água 

(m³/dia) 

Área Solar 
(m²) 

População da 
cidade 

abastecida (%) 

192 12 72 2.822 2 % 
384 24 144 5.107 4 % 
768 48 288 9.139 8 % 

1536 96 576 17.742 16 % 

 

A planta MED deve operar continuamente durante o ano, como uma fonte 

permanente de água potável. A Figura 34 mostra a irradiância solar média diária ao longo do 

ano em Bom Jesus da Lapa (BA) e a produção média diária de destilado por mês para o caso 

base. Apesar da variabilidade ao longo do ano, a irradiância solar diária é sempre superior a 5 

kWh/m² que é maior do que a irradiância solar diária média em Almeria que é de 4,9 kWh/m². 

A produção de água segue a tendência da irradiância solar e varia em torno de 72m³/dia. Isso 

indica que é possível manter a produção de água durante todo o ano devido à alta incidência 

de radiação solar. No entanto, considerou-se ainda a disponibilidade de uma caldeira de 

biomassa como backup, garantindo o fornecimento de calor mesmo em dias chuvosos ou 

nublados. Este sistema de backup será considerado no estudo de avaliação econômica. 

 

Figura 34:  Irradiância solar diária e produção de água ao longo do ano. 

O rejeito da salmoura das usinas comerciais de dessalinização é um grande problema 

porque a água com alto teor de sal pode impactar o meio ambiente. O caso sem reciclo revela 
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um rejeito de salmoura em torno de 117 m³/dia com salinidade de 11,8 g/L. Poucos estudos 

de dessalinização MED discutem como a salmoura residual é tratada: Palenzuela et al. (2018) 

consideram o retorno do rejeito da salmoura ao rio com taxa de 9 m³/dia para uma planta de 

dessalinização com capacidade de 10 m³/dia; Cippolina et al. (2017) não declara o destino de 

17.000 m³/dia de rejeito de salmoura de uma unidade de dessalinização com capacidade de 

9.000m³/dia; a planta de dessalinização PSA, com capacidade de 72 m³/dia, trata os 120 

m³/dia de rejeito de salmoura através de secador solar (Roca et al. 2008). O presente estudo 

propõe reciclar parte da salmoura rejeitada para a planta de dessalinização, reduzindo a 

quantidade de salmoura que necessita de tratamento e a necessidade de água salobra. A 

salinidade da água em Bom Jesus da Lapa é de cerca de 7 g/L, mas as plantas de dessalinização 

MED são capazes de dessalinizar a água do mar cuja salinidade é comumente em torno de 35 

g/L. Portanto, é possível aumentar a salinidade no processo proposto sem danificar o 

equipamento.  

Devem ser realizadas simulações para determinar quanto do rejeito de salmoura pode 

ser reciclado para o processo. A Tabela 12 mostra a análise de sensibilidade para o reciclo de 

25, 50, 75, 90 e 95% da salmoura em comparação com zero reciclo. A Tabela 12 mostra a 

quantidade de rejeito de salmoura por dia e a salinidade da corrente que vai para o primeiro 

efeito (𝑥𝑆𝑊𝑃,1) e que sai do MED (𝑥𝐵𝑅𝐸,𝑛𝑒). De acordo com Dahdah e Mitsos (2014), a 

salinidade máxima permitida para minimizar o risco de perda de eficiência e incrustação é de 

72 g/L. No entanto, um limite conservador para a salinidade de entrada foi considerado para 

reciclar o rejeito de salmoura, ou seja, 35 g/L, que é igual à salinidade padrão da água do mar. 

Quando o reciclo é igual a 90%, a salinidade do fluxo de entrada para os pré-aquecedores e 

evaporadores é de 30,6 g/L, sendo inferior ao limite. O reaproveitamento de 90% do rejeito 

de salmoura é considerado, então, o melhor valor, produzindo apenas 10% do rejeito de 

salmoura para o meio ambiente ou para posterior tratamento. Houve também uma redução 

de cerca de 106 m³/dia de água de poço necessária para alimentar o processo de 

dessalinização sem afetar significativamente a produção de água, apresentando uma redução 

de aproximadamente 1%. 
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Tabela 12 : Análise do reuso do rejeito de salmoura. 

Reuso da 
salmoura 

(%) 

Alimentação de 
água salobra 

(m³/dia) 

Produção de 
água 

(m³/dia) 

Salinidade da 
entrada 
𝒙𝑺𝑾𝑷,𝟏 

 (g/L) 

Salinidade 
da saída 
𝒙𝑩𝑹𝑬,𝒏𝒆 

 (g/L) 

Rejeito de 
salmoura  
(m³/dia) 

0 192 75.5 7.0 11.8 116.5 
25 163 75.5 7.9 13.1 87.4 
50 133 75.5 9.6 16.1 57.0 
75 104 75.4 14.9 24.1 28.5 
90 86 75.2 30.6 50.4 11.1 
95 80 74.8 56.9 90.3 5.5 

 

A fim de simular os efeitos da incrustação na planta, foi realizada uma análise de 

sensibilidade do U. Os resultados são representados na Figura 35. A análise levou em conta a 

incrustação através da redução do coeficiente global de transferência de calor no pré-

aquecedor e evaporador (𝑈𝑝 e 𝑈ℎ), em diferentes cenários (10, 20 e 30% de redução). Os 

resultados mostraram que mesmo com a perda da capacidade térmica em 30% no pré-

aquecedor e no evaporador, a quantidade de água produzida não tem uma alteração tão 

grande quanto o esperado, com uma redução de apenas 4%. Mesmo com essa pequena 

redução, é recomendável avaliar o processo para que haja paradas para manutenção a fim de 

prevenir a presença de incrustação e perda da capacidade térmica.  

 

Figura 35:  Análise de sensibilidade do U do evaporador e do pré-aquecedor. 

A avaliação de viabilidade técnica mostra que a dessalinização de água salobra 

associada à energia solar em Bom Jesus da Lapa é viável. Há muita irradiação solar e água 

salgada disponível, assim como há muita demanda de água doce. O caso base analisado tem 
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uma capacidade de 72 m³/dia, no entanto, aumentar a capacidade da planta é tecnicamente 

viável se a alimentação de água salobra aumentar junto com a área dos coletores solares e a 

vazão de água quente do TES. O aumento da capacidade da planta será avaliado 

posteriormente na avaliação de viabilidade econômica.  

III.9. Avaliação de Viabilidade Econômica 

No presente trabalho, a avaliação da viabilidade econômica é dada pelo fluxo de caixa 

de uma planta de dessalinização localizada em Bom Jesus da Lapa (BA), Brasil. Os fluxos de 

caixa detalhados são apresentados no Apêndice B. Dados mais genéricos foram utilizados na 

presente avaliação devido ao projeto estar em uma fase preliminar. A análise do fluxo de caixa 

é representada na Figura 36 considerando um empréstimo de 50% do investimento inicial que 

é de US$697.800,99. O VPL alcançado para a operação da planta de dessalinização de 20 anos 

foi de US$ 265.634,81. Após o final do pagamento do empréstimo (ano 5), os fluxos de caixa 

líquido e descontado aumentam consideravelmente, no entanto, o fluxo de caixa descontado 

diminui ao longo dos anos porque seus valores presentes tornam-se menores com o passar 

do tempo. 

 

Figura 36:  Análise de fluxo de caixa e VPL (50% de empréstimo do investimento inicial). 

Considerando a variação do fluxo de caixa líquido após o pagamento do empréstimo, 

uma análise de sensibilidade foi realizada para avaliar como os indicadores econômicos variam 

com a porcentagem do empréstimo, ou seja, a porcentagem do investimento inicial que será 
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emprestado de um banco ou outra instituição. A Tabela 13 apresenta os indicadores 

econômicos e análise de sensibilidade para diferentes percentuais de crédito. Valor presente 

líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR), período de payback descontado e break-even point 

(BEP) foram avaliados para cada cenário. 

Tabela 13 : Indicadores econômicos e análise de sensibilidade de crédito. 

Empréstimo para 
investimento 

inicial (%) 
VPL (10³ US$) TIR (%) 

período de 
payback 

descontado (anos) 
BEP (US$/m³) 

0 229,2 13,9 11,0 4,78 
25 247,4 14,8 10,5 4,69 
50 265,6 16,0 9,9 4,60 
75 283,8 17,9 9,6 4,50 

100 302,0 21,0 9,2 4,41 

 

Os resultados econômicos são melhores com um empréstimo maior pois a taxa de 

empréstimo é menor que a taxa de desconto do projeto. Portanto, o melhor cenário é um 

empréstimo de 100% para investimento inicial; no entanto, adotou-se 50% porque o banco só 

concede empréstimos com a taxa escolhida até 50% do investimento inicial (Banco do 

Nordeste, 2019). O investidor também tem a possibilidade de investir sem empréstimo, 

cenário cujo fluxo de caixa e VPL são representados pela Figura 37. Se não houver empréstimo, 

o VPL alcançado é de US$ 229.231,98. Os fluxos de caixa líquidos são mais uniformes do que 

o cenário com 50% de empréstimo (Figura 36). Dependendo do percentual do empréstimo, o 

break-even point muda ligeiramente, variando de 4,41 a 4,78 US$/m³ de água dessalinizada, 

esse é o preço mínimo de venda da água para evitar perdas econômicas no projeto. O break-

even point é um pouco menor que o preço de venda da água considerado para a análise de 

fluxo de caixa, US$ 5,97/m³, que é superior aos preços informados na Tabela 5. No entanto, 

apenas Palenzuela et al. (2018) abordou o estudo de viabilidade técnico-econômica de uma 

planta MED baseada em energias renováveis. Eles relataram preços de venda da água de 15 

US$/m³ e 1,25 US$/m³ para capacidades de planta de 10 m³/dia e 5.000 m³/dia, 

respectivamente. O preço de dessalinização alcançado não pode ser comparado diretamente 

com os preços de Palenzuela et al. (2018), por possuírem capacidades diferentes, porém a 

planta de 72 m³/dia tem a mesma ordem de grandeza da planta de 10 m³/dia. O preço de 
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dessalinização alcançado está abaixo do custo de produção de outras tecnologias renováveis 

para plantas de pequeno porte (até 100 m³/dia), conforme exibido na Tabela 6.  

 O investimento de capital é proporcionalmente menor do que as plantas do 

"Programa de Água Doce", já que é investido aproximadamente US$ 47.000 em uma unidade 

de RO de 4m³/dia (MMA, 2012), e o investimento de capital para a planta MED proposta de 

72 m³/dia é de US$ 652.000. No entanto, caso a planta MED tivesse a mesma capacidade de 

4 m³/dia o investimento seria em torno de US$ 56.000. 

 

Figura 37:  Análise de fluxo de caixa e VPL 

O investimento na dessalinização e os custos operacionais anuais são representados 

na Figura 38. Os resultados mostram que os coletores solares representam o principal gasto 

da planta, quase metade do investimento inicial, seguidos da planta de dessalinização e dos 

tanques de armazenamento térmico. Logo, se a área dos coletores solares pudesse ser 

reduzida, por exemplo, melhorando a eficiência do material de isolamento dos tanques, ou 

mudando o fluxo de água quente de TES para MED ou o número de efeitos, a dessalinização 

MED acoplada com energia solar poderia oferecer preços de venda de água mais baixos. O 

principal custo operacional é mão de obra, em torno de 55%, seguido da manutenção com 

39%. Automação e inteligência artificial associadas à manutenção podem ajudar a reduzir 

esses custos no futuro, embora exijam um alto investimento. 
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(a) (b) 

Figura 38:  Análise da divisão dos gastos: (a) Investimento inicial; (b) Custos operacionais 

A análise econômica e o VPL, no entanto, podem ser influenciadas por diversos fatores 

e variáveis, como o investimento inicial, o preço de venda da água e os custos operacionais. 

Para avaliar como a incerteza dessas variáveis influenciam o VPL, uma simulação de Monte 

Carlo foi realizada e os resultados são mostrados na Figura 39. O valor médio do VPL obtido 

foi de US$ 2,02 x 105, no entanto, o desvio padrão foi de US$ 2.87 x 105. Em outras palavras, 

o VPL pode variar entre US$ 1,55 x 106 e US$ -7,92 x 105. Apesar dessa grande variação, os 

resultados são predominantemente positivos, 77% do VPL obtido é maior que zero, indicando 

que o projeto tem grande probabilidade de ser economicamente viável em diferentes 

cenários. 

 

Figura 39:  Distribuição de frequência dos VPLs da simulação de Monte Carlo.  
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A Figura 40 mostra os gráficos de superfície de VPL em relação ao investimento inicial, 

custos operacionais e preço de venda da água. O custo operacional e sua interação com o 

investimento inicial não apresentam influência significativa no VPL. Por outro lado, o preço de 

venda da água apresenta uma influência mais pronunciada no VPL. Preços mais altos da água 

geram VPL mais alto, como esperado. 

 

(a) (b) 
Figura 40:  Gráfico de superfície de VPL versus (a) Investimento inicial e custos operacionais (b) Investimento 

inicial e preço da água. 

Uma análise de sensibilidade também foi realizada para avaliar o aumento de escala 

da planta. Os cenários investigados na Tabela 11 para diferentes capacidades de produção e 

área de coletores solares são usados para avaliar VPL, TIR e BEP do preço da água. A análise 

de sensibilidade é representada na Figura 41, que fornece o BEP do preço da água acima de 

cada coluna de VPL. Os resultados mostram que uma maior capacidade da planta aumenta o 

VPL e a TIR e reduz o BEP, que diminui em torno de US$ 0,56 após um aumento de 8 vezes na 

capacidade da planta. A análise de sensibilidade mostra, então, que uma planta com maior 

capacidade é economicamente mais viável, embora necessite de um maior investimento 

inicial. Deve ser, portanto, uma decisão do investidor com base no recurso disponível para o 

investimento. 
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Figura 41:  Análise do aumento de escala da planta com base em VPL, TIR e BEP. 

A avaliação de viabilidade econômica mostra que a dessalinização de água salobra 

associada à energia solar em Bom Jesus da Lapa é economicamente viável. Os indicadores 

econômicos VPL, TIR, BEP e período de payback descontado mostram valores promissores, 

mesmo sob a incerteza do investimento inicial, preços de venda de água e custos operacionais. 

O preço de venda alcançado é comparável aos dados da literatura sobre plantas com 

capacidade da mesma ordem de magnitude. Além disso, o preço de dessalinização do MED 

com energia solar é menor do que as atuais soluções de abastecimento de água do governo 

para regiões de seca. Os resultados também mostraram que as capacidades de produção mais 

altas são recomendadas para aumentar o VPL ou diminuir o preço da água.  

III.10. Conclusão 

Este capítulo apresenta a modelagem e simulação de uma planta de dessalinização 

MED com capacidade de 72 m³, baseado na planta de dessalinização de Almeria, acoplada a 

energia solar localizada em uma pequena cidade brasileira, Bom Jesus da Lapa (BA), que 

poderia ser usada para minimizar os efeitos da seca nesta região. O modelo para cada volume 

de controle foi construído e foi realizada a avaliação técnica para avaliar a produção de água 

ao longo do ano, que estabelece uma produção média dentro do esperado de 72 m³/dia. Uma 

análise de salinidade referente ao reciclo do rejeito de salmoura mostra que até 90% do rejeito 

de salmoura poderia ser reciclado, reduzindo assim a quantidade de salmoura para 

tratamento e a ingestão de água salobra. 
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Uma avaliação econômica também foi realizada para avaliar a viabilidade da planta. O 

preço (break-even point) da produção de água destilada pela planta de dessalinização MED é 

de US$ 4,78/m³ que está na faixa esperada. O custo do break-even point ainda é alto em 

relação a outras tecnologias com fontes não renováveis de energia, mas uma redução de 

preço é possível aumentando a capacidade da planta. O VPL do projeto, com preço de venda 

da água potável de US$5,97 foi positivo, indicando a viabilidade econômica do projeto. A 

simulação de Monte Carlo mostrou que o projeto tem alta probabilidade de ser viável, apesar 

da incerteza quanto ao investimento inicial, custos operacionais e preço da água. A planta 

proposta pode representar uma opção de solução tangível para a população do Nordeste do 

Brasil que sofre com a escassez de água há muitos anos.  
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CAPÍ TULO ÍV- CONCLUSA O E SUGESTO ES 
PARA TRABALHOS FUTUROS 

___________________________________ 

IV.1. Conclusão 

A dessalinização de águas salgadas com a utilização de energia solar como fonte 

energética é uma alternativa promissora para a obtenção de água potável de forma mais 

limpa. Nesta dissertação, estudou-se a viabilidade técnica e econômica da implantação de 

uma planta de dessalinização de água salobra do tipo MED acoplada com energia solar na 

cidade de Bom Jesus da Lapa (BA), Brasil.  

A partir da revisão da literatura foi possível constatar que, apesar de existirem diversos 

trabalhos que abordam a dessalinização utilizando a energia solar, poucos abordaram a 

viabilidade técnica e econômica da dessalinização utilizando plantas do tipo MED. Plantas 

MED apresentam como principal necessidade energética a energia térmica, e a radiação solar 

é uma boa fonte desse tipo de energia, por isso essa integração MED e energia solar. Outro 

aspecto observado é a falta de estudos de tratamento e utilização da salmoura rejeitada pelos 

processos de dessalinização, tema também abordado na análise de viabilidade do presente 

trabalho, em que se utilizou um reciclo de 90% da salmoura que seria rejeito, e o restante 

sendo utilizado na piscicultura de tilápias e produção de Spirulina e forragem para alimentação 

de animais. A principal lacuna que o trabalho buscou preencher foi a falta de estudos em 

dessalinização do tipo MED com energia solar no Brasil, principalmente no semiárido, região 

onde milhões de pessoas sofrem com a falta de água. 

Na avaliação da viabilidade técnica, este trabalho modelou e validou o modelo 

proposto do processo de dessalinização de uma planta MED com 14 efeitos e capacidade de 

produção de 72 m³/dia, juntamente com o sistema de coletores solares e tanques de 

armazenamento térmico de água a partir de balanços de massa e energia. Os resultados 

obtidos indicaram que é viável tecnicamente a produção de água com a utilização de energia 

solar disponível em Bom Jesus da Lapa. Foi realizada análise de sensibilidade buscando avaliar 



Capítulo IV – Conclusão e Sugestões para Trabalhos Futuros  

 

Cunha, D. P. S. Pág. 87 
 

o aumento de produção de água através da variação no número de efeitos da planta, na vazão 

de água do tanque quente para o primeiro efeito e na área de coletores solares. Os resultados 

mostraram que o aumento no número de efeitos ou na vazão de água são mais vantajosos 

que o aumento na área de coletores solares. 

Na avaliação de viabilidade econômica, foram determinados os gastos necessários 

para a implantação do projeto, além dos possíveis resultados financeiros que seriam 

alcançados com a produção de água potável, utilizando indicadores como Valor Presente 

Líquido (VPL), Período de Payback, Taxa Interna de Retorno (TIR) e Break Even Point (BEP). O 

maior gasto no investimento inicial foi o da implantação dos coletores solares e o maior custo 

operacional foi com mão de obra.  O VPL atingido foi de US$ 229 mil, com TIR de 13,9%, 

período de Payback de 11,0 anos e BEP de US$4,78/m³. O tempo de payback apresentou um 

valor relativamente alto em relação aos 20 anos de operação da planta, mas notou-se que o 

aumento da capacidade da planta de dessalinização levou a possibilidade de alcançar preços 

de venda da água ou tempo de payback menores, ou obter VPLs maiores. Adicionalmente, os 

resultados financeiros foram analisados através de uma simulação de Monte Carlo com 

125000 simulações com diferentes cenários de capital investido, custos operacionais e valor 

de venda da água, em que o VPL foi positivo em 77% das simulações. Uma análise de 

sensibilidade foi realizada para avaliar o preço de venda de água, VPL e TIR ao variar a 

capacidade da planta e os resultados mostraram que o aumento da capacidade da planta pode 

resultar em um menor valor de venda da água ou maior VPL e TIR. 

IV.2. Sugestões para trabalhos futuros  

De modo a dar continuidade aos estudos aqui apresentados e explorar vertentes com 

o intuito de aprofundar a utilização de plantas de dessalinização com energia solar no Brasil, 

sugere-se como trabalhos futuros: 

 Comparar a viabilidade econômica da planta de dessalinização MED com uma planta 

de Osmose Reversa de mesma capacidade com energia fotovoltaica; 

 Avaliar a viabilidade econômica de plantas de larga escala acopladas com energia 

termo solar e identificar a capacidade de produção ótima para minimizar o preço de 

venda da água; 
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 Avaliar a utilização da energia termosolar para cogeração de água e energia, 

tomando como base a dessalinização MED; 

 Otimizar a área de coletores solares como alternativa na redução do preço da água 

potável; 

 Otimizar o sistema no modo solar por meio de sistema de controle avançado; 

 Avaliar a viabilidade de utilizar a energia solar durante o dia e a energia da biomassa 

durante a noite; 

 Análise de viabilidade econômica no tratamento do rejeito de água salgada; 

 Realizar uma análise detalhada da influência da incrustação na capacidade térmica 

dos evaporadores, pré-aquecedores e coletor solar; 

 Maior detalhamento na análise econômica para aumentar a confiabilidade do valor 

calculado para o investimento da planta.
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APE NDÍCE A- CORRELAÇO ES 
TERMODÍNA MÍCAS  

___________________________________ 

Este apêndice apresenta as principais correlações termodinâmicas utilizadas no 

presente trabalho: entalpias da salmoura, água e vapor; Calor latente de vaporização; Equação 

de Antoine e calor específico da água líquida. 

O calor latente de vaporização (𝜆) é dado por (Sharqawy et al., 2010):  

𝜆(𝑇) = 2.501 ⋅ 103 − 2.369∙T + 2.678 ⋅ 10−4 ⋅ T2 − 8.103 ⋅ 10−6 ⋅ 𝑇3 − 2.079 ⋅ 10−8 ⋅ 𝑇4 (75) 
  

em que 𝑇 é a temperatura. A entalpia do vapor (ℎ𝑣) é dada por (Khademi et al., 2009): 

 ℎ𝑣(𝑇) = 2500.152 + 1.947036∙𝑇 − 0.0019704∙𝑇2 (76) 
  

essas propriedades são validadas com os dados experimentais de Smith et al. (1996), dentro 

da faixa de temperatura de 10 a 70 °C. As correlações foram geradas para faixa de pressão 

entre 0,01 e 0,31 bar, sendo que a faixa de pressão da planta de dessalinização está entre 0,03 

e 0,3 bar.  

A entalpia da salmoura (ℎ𝑏) é dada por (Sharqawy et al., 2010):  

ℎ𝑏(𝑇, 𝑥) = (ℎ𝑙 − 𝑥 ⋅ (−2.3482∙104 + 3.1518∙105∙𝑥 + 2.8027∙106∙𝑥2 − 1.4461∙107∙𝑥3

+  7.8261∙103∙𝑇 − 44.1733∙𝑇2 + 0.2139∙𝑇3 − 1.9911∙104∙𝑇∙𝑥
+ 2.7785∙104∙𝑇∙𝑥2 + 97.2801∙𝑥∙𝑇2))∙10−3 

(77) 
 

 

onde 𝑥 é a salinidade. A entalpia da água líquida, ℎ𝑙, é calculada por (Sharqawy et al., 2010): 

ℎ𝑙(𝑇) = (141.355 + 4202.07∙𝑇 − 0.535∙𝑇2 + 0.004∙𝑇3)∙10−3 (78) 
 

essas equações são validadas com dados experimentais de Chou et al. (1968), dentro da faixa 

de temperatura de 10 a 80 °C e salinidade de salmoura de 50g/L. Essa salinidade foi escolhida 

por ser a mais próxima da faixa de salinidade da planta de dessalinização que é entre 30 e 50 

g/L. 

 A Figura 42 ilustra o desvio relativo do calor latente previsto e da entalpia de salmoura, 

água e vapor para os dados experimentais. Os resultados mostram um bom ajuste das 

correlações com os dados experimentais para toda a faixa de temperatura, com desvios de 

até 2,5% para entalpia de salmoura e até 0,5% para entalpias de água e vapor, e calor latente. 
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Figura 42:  Validação do calor latente e das entalpias de água líquida, salmoura e vapor. 

 A Equação de Antoine, que relaciona a pressão de saturação com a temperatura (°C) 

é calculada por (Smith et al., 1996): 

ln 𝑃𝑠𝑎𝑡 = 𝐴 −
𝐵

𝑇 + 𝐶
 

(79) 
 

onde 𝐴, 𝐵 e 𝐶 são constantes para determinadas espécies. Para a água, essas constantes são 

𝐴 = 13.932, 𝐵 = 3056.96 e 𝐶 = 217.625, válidas para uma faixa de temperatura de 0 a 200 

°C e pressão resultante em kPa (Smith et al., 1996). 

𝐶𝑝
𝑙  é o calor específico da água líquida, dado por (Green e Perry, 2008): 

 

𝐶𝑝
𝑙 (𝑇) = 276370 + 2090.1 ⋅ 𝑇 + 8.125 ⋅ 𝑇2 − 0.014116 ⋅ 𝑇3 

+9.3701 ⋅ 10−6 ⋅ 𝑇5  
(80) 

onde 𝑇 é a temperatura da água (K), válido para uma faixa de temperatura de 0 a 260 °C 

(Green e Perry, 2008).
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APE NDÍCE B- FLUXOS DE CAÍXA  
___________________________________ 

Este apêndice apresenta os fluxos de caixa utilizados no presente trabalho para a 

análise financeira da planta de dessalinização MED na cidade de Bom Jesus da Lapa (BA). A 

Figura 43 representa o fluxo de caixa com empréstimo de 50% e a Figura 44 representa o fluxo 

de caixa sem empréstimo.
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Figura 43:  Fluxo de caixa da planta de dessalinização considerando empréstimo de 50%. 
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Figura 44:  Fluxo de caixa da planta de dessalinização sem empréstimo. 

 



APÊNDICE C - Código MOSAIC

1 APÊNDICE C - Código MOSAIC

Dessalinização MED’

IndexSpecification: Numero de efeitos = 14

Hierarchical view of equations:

Equation System: 26795: EqSistMED UA.moseqs

Description: Sistema de Equações do Processo MED de 1 a n efeitos

Connected Equations:

• Eq: 26781: calor1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Calor no evaporador do primeiro efeito, água do TES.

Q = min · (hin − hout)

• Eq: 26787: calor2.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Delta de temperatura média logaritma no evaporador do primeiro efeito

Q = UA · ((Tin − Tout)/ln((Tin − TSTEOUT,j=1)/(Tout − TSTEOUT,j=1)))

• Eq: 26819: calorPHeater1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Calor do preheater

QSWP,j = mSWP · (hSWP,j − hSWP,j+1)

• Eq: 26820: calorPHeater2.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Delta de temperatura média logaritma no preheater

QSWP,j = UASWP · ((TSWP,j − TSWP,j+1)/ln((TSTD,j − TSWP,j+1)/(TSTD,j − TSWP,j)))

Connected EQ-Systems:

• 25973: EqEvap2af.moseqs

• 25925: Evap1.moseqs

• 25971: CondMixer2af.moseqs

• 25976: EqFlash2af.moseqs

• 25947: Demister1.moseqs

• 25972: Demister2af.moseqs

• 26821: Preheater1tonfm1UA.moseqs

• 25975: EqFinalCondenser.moseqs

• 25977: EqSteamCondenser.moseqs

• 25946: Steam Mixer1.moseqs
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• 25978: Steam Mixer2af.moseqs

• 25922: Flash1.moseqs

Connection Level (1) – EQ-Systems connected to 26795: EqSistMED UA.moseqs:

Equation System: 25973: EqEvap2af.moseqs

Description: Sistema de equações do Evaporador efeitos 2 até ne

Connected Equations:

• Eq: 25827: Evap2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa no evaporador

mBRF,j+1 = mSTEOUT,j+1 +mBRE,j+1

• Eq: 25949: EvapBPE2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Consideração: Relaçao de Temperatura entre as correntes de saida no Evaporator (Boiling Point
Elevation)

TBRE,j+1 = TSTEOUT,j+1 +BPEj+1

• Eq: 25828: EvapIns2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa na corrente interna do evaporador

mSTM,j = mCOE,j+1 +mSTE,j+1

• Eq: 25839: EvapSalt2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa de sal no evaporador

mBRF,j+1 · xBRF,j+1 = mBRE,j+1 · xBRE,j+1

• Eq: 25970: Evap2afLatente.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Relação de massa de destilado produzido no evaporador

mSTEOUT,j+1 =
Qj+1

λj+1

• Eq: 25841: EvapEnergy2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de energia externo do evaporador

Qj+1 +mBRF,j+1 · hBRF,j+1 = mSTEOUT,j+1 · hSTEOUT,j+1 +mBRE,j+1 · hBRE,j+1

• Eq: 25842: EvapEnergyW.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de energia interno do evaporador

Qj+1 = mSTM,j · hSTM,j −mCOE,j+1 · hCOE,j+1 −mSTE,j+1 · hSTE,j+1

Applied Functions:
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• Fun: 25531: funentvapour.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Entalpia do vapor da
agua

h = f (T )

with
f = 2500.152 + 1.947036 · T − 0.001947036 · (T )2

applied as
hSTF,j=nc+1 = f(Tj=nc+1)

hSTE,j = f(TSTM,j−1)

hSTF,j = f(Tj)

hSTE,j=nc+1 = f(TSTM,j=nc)

hSTEOUT,j = f(TSTEOUT,j)

hSTM,j = f(TSTM,j)

hSTM,j=nc+1 = f(TSTM,j=nc+1)

hSTEOUT,j=nc+1 = f(TSTEOUT,j=nc+1)

• Fun: 25515: funentsalt.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Equação de entalpia da
salmoura

h = f (S, T )

with

f=(141.36+4202.07·T−0.535·(T )2+0.004·(T )3−S·(−2.348·104+3.152·105·S+2.803·106·(S)2−1.44606·107·(S)3

+7.8261 ·103 ·T −44.173 ·(T )2+0.21394 ·(T )3−1.99108 ·104 ·S ·T +2.7785 ·104 ·(S)2 ·T +97.28 ·S ·(T )2))/1000

applied as
hBRE,j = f(xBRE,j , TBRE,j)

hBRF,j = f(xBRF,j , Tj)

hSWR = f(xSW , TSWR)

hSWP,j=nc+1 = f(xSW , TSWP,j=nc+1)

hBRF,j=nc+1 = f(xBRF,j=nc+1, Tj=nc+1)

hSWP,j=1 = f(xSW , TSWP,j=1)

hBRE,j=nc+1 = f(xBRE,j=nc+1, TBRE,j=nc+1)

hBRE,j=1 = f(xBRE,j=1, TBRE,j=1)

hSWP,j = f(xSW , TSWP,j)

hBRF,j=1 = f(xBRF,j=1, Tj=1)

hSW = f(xSW , TSW )

• Fun: 25514: funentwater.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Equação de entalpia da
agua em kJ/kg

h = f (T )

with
f = (141.355 + 4202.07 · T − 0.535 · (T )2 + 0.004 · (T )3)/1000

applied as
hCOE,j = f(TSTM,j−1)

hCOE,j=nc+1 = f(TSTM,j=nc)
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• Fun: 25942: funLatentHeat.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Função para cor-
relação do calor latente do vapor de água em função da temperatura

λ = f (T )

with
f = 2.501 · 103 − 2.369 · T + 2.678 · 10−4 · T 2 − 8.103 · 10−6 · T 3 − 2.079 · 10−8 · T 4

applied as
λj=1 = f(TSTEOUT,j=1)

λj=nc+1 = f(TSTEOUT,j=nc+1)

λj = f(TSTEOUT,j)

• Fun: 25639: FunBPE.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Funçao do Boiling Point
Elevation

BPE = f (S, T )

with

f = S·((6.71+6.43·(10)−2·(T )+9.74·(10)−5·(T )2)·(10)−2+((22.238+9.59·(10)−3·(T )+9.42·(10)−5·(T )2)·(10)−5)·S)

applied as
BPEj=nc+1 = f(xBRE,j=nc+1, TBRE,j=nc+1)

BPEj=1 = f(xBRE,j=1, TBRE,j=1)

BPEj = f(xBRE,j , TBRE,j)

Equation System: 25925: Evap1.moseqs

Description: Sistema de equações do Evaporator do primeiro efeito

Connected Equations:

• Eq: 25797: Evap1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa

mBRF,j=1 = mSTEOUT,j=1 +mBRE,j=1

• Eq: 25805: EvapEnergy1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de energia

Q+mBRF,j=1 · hBRF,j=1 = mSTEOUT,j=1 · hSTEOUT,j=1 +mBRE,j=1 · hBRE,j=1

• Eq: 25803: EvapSalt1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa de sal

mBRF,j=1 · xBRF,j=1 = mBRE,j=1 · xBRE,j=1
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• Eq: 25953: Evap1latente.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Relação de massa de destilado produzido no evaporador

mSTEOUT,j=1 =
Q

λj=1

• Eq: 25948: EvapBPE1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Consideração: Relaçao de Temperatura entre as correntes de saida do Evaporator na primeira celula (
Boiling Point Elevation)

TBRE,j=1 = TSTEOUT,j=1 +BPEj=1

Applied Functions:

• Fun: 25531: funentvapour.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Entalpia do vapor da
agua

h = f (T )

with
f = 2500.152 + 1.947036 · T − 0.001947036 · (T )2

applied as
hSTEOUT,j=1 = f(TSTEOUT,j=1)

• Fun: 25515: funentsalt.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Equação de entalpia da
salmoura

h = f (S, T )

with

f=(141.36+4202.07·T−0.535·(T )2+0.004·(T )3−S·(−2.348·104+3.152·105·S+2.803·106·(S)2−1.44606·107·(S)3

+7.8261 ·103 ·T −44.173 ·(T )2+0.21394 ·(T )3−1.99108 ·104 ·S ·T +2.7785 ·104 ·(S)2 ·T +97.28 ·S ·(T )2))/1000

applied as
hBRE,j=1 = f(xBRE,j=1, TBRE,j=1)

hBRF,j=1 = f(xBRF,j=1, Tj=1)

• Fun: 25942: funLatentHeat.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Função para cor-
relação do calor latente do vapor de água em função da temperatura

λ = f (T )

with
f = 2.501 · 103 − 2.369 · T + 2.678 · 10−4 · T 2 − 8.103 · 10−6 · T 3 − 2.079 · 10−8 · T 4

applied as
λj=1 = f(TSTEOUT,j=1)

• Fun: 25639: FunBPE.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Funçao do Boiling Point
Elevation

BPE = f (S, T )

with

f = S·((6.71+6.43·(10)−2·(T )+9.74·(10)−5·(T )2)·(10)−2+((22.238+9.59·(10)−3·(T )+9.42·(10)−5·(T )2)·(10)−5)·S)

applied as
BPEj=1 = f(xBRE,j=1, TBRE,j=1)
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Equation System: 25971: CondMixer2af.moseqs

Description: Sistema de equacoes do Condensate mixer do efeito 2 ao ne

Connected Equations:

• Eq: 25837: CondMix2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa no Condensate Mixer

mCOP,j +mCOC,j +mCOE,j+1 = mSTC,j+1 +mCOC,j+1

• Eq: 25845: CondMixEnergy2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de energia no Condensate Mixer

mCOP,j · hCOP,j +mCOC,j · hCOC,j +mCOE,j+1 · hCOE,j+1 = mSTC,j+1 · hSTC,j+1 +mCOC,j+1 · hCOC,j+1

Applied Functions:

• Fun: 25531: funentvapour.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Entalpia do vapor da
agua

h = f (T )

with
f = 2500.152 + 1.947036 · T − 0.001947036 · (T )2

applied as
hSTF,j=nc+1 = f(Tj=nc+1)

hSTE,j = f(TSTM,j−1)

hSTF,j = f(Tj)

hSTE,j=nc+1 = f(TSTM,j=nc)

hSTEOUT,j = f(TSTEOUT,j)

hSTM,j=nc+1 = f(TSTM,j=nc+1)

hSTEOUT,j=nc+1 = f(TSTEOUT,j=nc+1)

hSTD,j=1 = f(TSTD,j=1)

hSTC,j=nc+1 = f(TCOC,j=nc+1)

hSTP,j = f(TSTD,j)

hSTM,j = f(TSTM,j)

hSTP,j=1 = f(TSTD,j=1)

hSTD,j=nc+1 = f(TSTD,j=nc+1)

hSTM,j=1 = f(TSTM,j=1)

hSTEOUT,j=1 = f(TSTEOUT,j=1)

hSTD,j = f(TSTD,j)

hSTC,j = f(TCOC,j)

Cunha, D.P.S. Pág. 109
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• Fun: 25514: funentwater.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Equação de entalpia da
agua em kJ/kg

h = f (T )

with
f = (141.355 + 4202.07 · T − 0.535 · (T )2 + 0.004 · (T )3)/1000

applied as
hCOP,j = f(TSTD,j)

hCOCon = f(TCOCon)

hCOE,j = f(TSTM,j−1)

hCOC,j = f(TCOC,j)

hCOCtot = f(TCOCtot)

hin = f(Tin)

hCOC,j=nc+1 = f(TCOC,j=nc+1)

hCOE,j=nc+1 = f(TSTM,j=nc)

hout = f(Tout)

Equation System: 25976: EqFlash2af.moseqs

Description: Sistema de equações do Flash nos efeitos 2 ao ne

Connected Equations:

• Eq: 25824: Flash2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa

mBRE,j = mBRF,j+1 +mSTF,j+1

• Eq: 25840: FlashEnergy2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de energia

mBRE,j · hBRE,j = mBRF,j+1 · hBRF,j+1 +mSTF,j+1 · hSTF,j+1

• Eq: 25838: FlashSalt2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa de sal

xBRE,j ·mBRE,j = xBRF,j+1 ·mBRF,j+1

Applied Functions:
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• Fun: 25531: funentvapour.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Entalpia do vapor da
agua

h = f (T )

with
f = 2500.152 + 1.947036 · T − 0.001947036 · (T )2

applied as
hSTF,j=nc+1 = f(Tj=nc+1)

hSTF,j = f(Tj)

• Fun: 25515: funentsalt.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Equação de entalpia da
salmoura

h = f (S, T )

with

f=(141.36+4202.07·T−0.535·(T )2+0.004·(T )3−S·(−2.348·104+3.152·105·S+2.803·106·(S)2−1.44606·107·(S)3

+7.8261 ·103 ·T −44.173 ·(T )2+0.21394 ·(T )3−1.99108 ·104 ·S ·T +2.7785 ·104 ·(S)2 ·T +97.28 ·S ·(T )2))/1000

applied as
hBRE,j = f(xBRE,j , TBRE,j)

hBRF,j = f(xBRF,j , Tj)

hBRF,j=nc+1 = f(xBRF,j=nc+1, Tj=nc+1)

hBRE,j=nc+1 = f(xBRE,j=nc+1, TBRE,j=nc+1)

Equation System: 25947: Demister1.moseqs

Description: Sistema de equações do Demister no primeiro efeito

Connected Equations:

• Eq: 25612: Demister1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa no demister

mSTEOUT,j=1 = mSTD,j=1

• Eq: 25614: DemisterEnergy1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de energia

mSTEOUT,j=1 · hSTEOUT,j=1 = mSTD,j=1 · hSTD,j=1

Applied Functions:
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• Fun: 25531: funentvapour.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Entalpia do vapor da
agua

h = f (T )

with
f = 2500.152 + 1.947036 · T − 0.001947036 · (T )2

applied as
hSTD,j=1 = f(TSTD,j=1)

hSTEOUT,j=1 = f(TSTEOUT,j=1)

Equation System: 25972: Demister2af.moseqs

Description: Sistema de equacoes do Demister nos efeitos 2 ao ne

Connected Equations:

• Eq: 25829: Demister2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa no demister

mSTEOUT,j+1 +mSTF,j+1 = mSTD,j+1

• Eq: 25843: DemisterEnergy2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de energia no demister

mSTEOUT,j+1 · hSTEOUT,j+1 +mSTF,j+1 · hSTF,j+1 = mSTD,j+1 · hSTD,j+1

Applied Functions:

• Fun: 25531: funentvapour.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Entalpia do vapor da
agua

h = f (T )

with
f = 2500.152 + 1.947036 · T − 0.001947036 · (T )2

applied as
hSTF,j=nc+1 = f(Tj=nc+1)

hSTF,j = f(Tj)

hSTEOUT,j = f(TSTEOUT,j)

hSTD,j=nc+1 = f(TSTD,j=nc+1)

hSTD,j = f(TSTD,j)

hSTEOUT,j=nc+1 = f(TSTEOUT,j=nc+1)
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Equation System: 26821: Preheater1tonfm1UA.moseqs

Description: Sistema de equações do Preheate nos efeitos 1 até ne-1

Connected Equations:

• Eq: 25800: PreheaterBMOut.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa no Preheater

mSTD,j = mSTP,j +mCOP,j

• Eq: 25807: PreheaterEnergy.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de energia no Preheater

mSTD,j · hSTD,j +mSWP · hSWP,j+1 = mSTP,j · hSTP,j +mCOP,j · hCOP,j +mSWP · hSWP,j

Applied Functions:

• Fun: 25531: funentvapour.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Entalpia do vapor da
agua

h = f (T )

with
f = 2500.152 + 1.947036 · T − 0.001947036 · (T )2

applied as
hSTP,j = f(TSTD,j)

hSTD,j = f(TSTD,j)

• Fun: 25515: funentsalt.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Equação de entalpia da
salmoura

h = f (S, T )

with

f=(141.36+4202.07·T−0.535·(T )2+0.004·(T )3−S·(−2.348·104+3.152·105·S+2.803·106·(S)2−1.44606·107·(S)3

+7.8261 ·103 ·T −44.173 ·(T )2+0.21394 ·(T )3−1.99108 ·104 ·S ·T +2.7785 ·104 ·(S)2 ·T +97.28 ·S ·(T )2))/1000

applied as
hSWP,j=nc+1 = f(xSW , TSWP,j=nc+1)

hSWP,j = f(xSW , TSWP,j)

• Fun: 25514: funentwater.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Equação de entalpia da
agua em kJ/kg

h = f (T )

with
f = (141.355 + 4202.07 · T − 0.535 · (T )2 + 0.004 · (T )3)/1000

applied as
hCOP,j = f(TSTD,j)
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Equation System: 25975: EqFinalCondenser.moseqs

Description: Sistema de equações do Final Condenser

Connected Equations:

• Eq: 25849: FinalCondBM.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa

mCOC,j=nc+1 +mCOCon = mCOCtot

• Eq: 25850: FinalCondEnergy.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de energia

mCOC,j=nc+1 · hCOC,j=nc+1 +mCOCon · hCOCon = mCOCtot · hCOCtot

Applied Functions:

• Fun: 25514: funentwater.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Equação de entalpia da
agua em kJ/kg

h = f (T )

with
f = (141.355 + 4202.07 · T − 0.535 · (T )2 + 0.004 · (T )3)/1000

applied as
hCOCon = f(TCOCon)

hCOCtot = f(TCOCtot)

hCOC,j=nc+1 = f(TCOC,j=nc+1)

Equation System: 25977: EqSteamCondenser.moseqs

Description: Sistema de equações do Steam Condenser

Connected Equations:

• Eq: 25848: StCondEnergy.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de energia

mSTM,j=nc+1 · hSTM,j=nc+1 +mSW · hSW = mCOCon · hCOCon +mSWP · hSWP,j=nc+1 +mSWR · hSWR
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• Eq: 25852: StCondEnthalpySWR.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Relaçao de entalpia na saida do Steam Condenser

TSWP,j=nc+1 = TSWR

• Eq: 25847: StCondIn.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa na corrente interna do Steam Condenser

mSW = mSWP +mSWR

• Eq: 25846: StCondOut.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa na corrente externa do Steam Condenser

mSTM,j=nc+1 = mCOCon

• Eq: 26070: ConsidTStCondIn.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Consideração de igualdade de temperatura na corrente externa do Steam Condenser

TSTM,j=nc+1 = TCOCon

Applied Functions:

• Fun: 25531: funentvapour.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Entalpia do vapor da
agua

h = f (T )

with
f = 2500.152 + 1.947036 · T − 0.001947036 · (T )2

applied as
hSTM,j=nc+1 = f(TSTM,j=nc+1)

• Fun: 25515: funentsalt.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Equação de entalpia da
salmoura

h = f (S, T )

with

f=(141.36+4202.07·T−0.535·(T )2+0.004·(T )3−S·(−2.348·104+3.152·105·S+2.803·106·(S)2−1.44606·107·(S)3

+7.8261 ·103 ·T −44.173 ·(T )2+0.21394 ·(T )3−1.99108 ·104 ·S ·T +2.7785 ·104 ·(S)2 ·T +97.28 ·S ·(T )2))/1000

applied as
hSWR = f(xSW , TSWR)

hSWP,j=nc+1 = f(xSW , TSWP,j=nc+1)

hSW = f(xSW , TSW )

• Fun: 25514: funentwater.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Equação de entalpia da
agua em kJ/kg

h = f (T )

with
f = (141.355 + 4202.07 · T − 0.535 · (T )2 + 0.004 · (T )3)/1000

applied as
hCOCon = f(TCOCon)
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Equation System: 25946: Steam Mixer1.moseqs

Description: Eq sistem Steam mixer effect 1

Connected Equations:

• Eq: 25621: SteamMixer1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa no Steam Mixer da primeira celula

mSTP,j=1 = mSTM,j=1

• Eq: 25625: SteamMixerEnergy1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de energia no Steam Mixer da primeira celula

mSTP,j=1 · hSTP,j=1 = mSTM,j=1 · hSTM,j=1

Applied Functions:

• Fun: 25531: funentvapour.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Entalpia do vapor da
agua

h = f (T )

with
f = 2500.152 + 1.947036 · T − 0.001947036 · (T )2

applied as
hSTP,j=1 = f(TSTD,j=1)

hSTM,j=1 = f(TSTM,j=1)

Equation System: 25978: Steam Mixer2af.moseqs

Description: Sistema de equacoes Steam Mixer estagios 2 ao final

Connected Equations:

• Eq: 25831: SteamMix2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa no Steam Mixer da segunda a penultima celula

mSTP,j+1 +mSTE,j+1 +mSTC,j+1 = mSTM,j+1
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• Eq: 25853: SteamMixDesignEnthF.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Relação de entalpia no Steam Mixer da ultima celula baseado no design do equipamento

hSTP,j=nc+1 = hSTD,j=nc+1

• Eq: 25832: SteamMixDesignF.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa no Steam Mixer da segunda a penultima celula

mSTP,j=nc+1 = mSTD,j=nc+1

• Eq: 25844: SteamMixEnergy2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de energia no Steam Mixer da segunda a ultima celula

mSTP,j+1 · hSTP,j+1 +mSTE,j+1 · hSTE,j+1 +mSTC,j+1 · hSTC,j+1 = mSTM,j+1 · hSTM,j+1

Applied Functions:

• Fun: 25531: funentvapour.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Entalpia do vapor da
agua

h = f (T )

with
f = 2500.152 + 1.947036 · T − 0.001947036 · (T )2

applied as
hSTE,j = f(TSTM,j−1)

hSTE,j=nc+1 = f(TSTM,j=nc)

hSTC,j=nc+1 = f(TCOC,j=nc+1)

hSTP,j = f(TSTD,j)

hSTM,j = f(TSTM,j)

hSTM,j=nc+1 = f(TSTM,j=nc+1)

hSTD,j=nc+1 = f(TSTD,j=nc+1)

hSTC,j = f(TCOC,j)

Equation System: 25922: Flash1.moseqs

Description: Sistema de equações do Flash no primeiro efeito

Connected Equations:

• Eq: 25796: Flash1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa

mSWP = mBRF,j=1

• Eq: 25804: FlashEnergy1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de energia

hSWP,j=1 = hBRF,j=1
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• Eq: 25802: FlashSalt1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot)
Desc.: Balanço de massa de sal no flash da primeira celula

xSW = xBRF,j=1

Applied Functions:

• Fun: 25515: funentsalt.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Equação de entalpia da
salmoura

h = f (S, T )

with

f=(141.36+4202.07·T−0.535·(T )2+0.004·(T )3−S·(−2.348·104+3.152·105·S+2.803·106·(S)2−1.44606·107·(S)3

+7.8261 ·103 ·T −44.173 ·(T )2+0.21394 ·(T )3−1.99108 ·104 ·S ·T +2.7785 ·104 ·(S)2 ·T +97.28 ·S ·(T )2))/1000

applied as
hSWP,j=1 = f(xSW , TSWP,j=1)

hBRF,j=1 = f(xBRF,j=1, Tj=1)

Equation instances:

Eq: 25837: CondMix2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Description: Sistema de equacoes
do Condensate mixer do efeito 2 ao ne.

e0.mCOP,j=1 + e0.mCOC,j=1 + e0.mCOE,j=2 = e0.mSTC,j=2 + e0.mCOC,j=2

e0.mCOP,j=2 + e0.mCOC,j=2 + e0.mCOE,j=3 = e0.mSTC,j=3 + e0.mCOC,j=3

e0.mCOP,j=3 + e0.mCOC,j=3 + e0.mCOE,j=4 = e0.mSTC,j=4 + e0.mCOC,j=4

e0.mCOP,j=4 + e0.mCOC,j=4 + e0.mCOE,j=5 = e0.mSTC,j=5 + e0.mCOC,j=5

e0.mCOP,j=5 + e0.mCOC,j=5 + e0.mCOE,j=6 = e0.mSTC,j=6 + e0.mCOC,j=6

e0.mCOP,j=6 + e0.mCOC,j=6 + e0.mCOE,j=7 = e0.mSTC,j=7 + e0.mCOC,j=7

e0.mCOP,j=7 + e0.mCOC,j=7 + e0.mCOE,j=8 = e0.mSTC,j=8 + e0.mCOC,j=8

e0.mCOP,j=8 + e0.mCOC,j=8 + e0.mCOE,j=9 = e0.mSTC,j=9 + e0.mCOC,j=9

e0.mCOP,j=9 + e0.mCOC,j=9 + e0.mCOE,j=10 = e0.mSTC,j=10 + e0.mCOC,j=10

e0.mCOP,j=10 + e0.mCOC,j=10 + e0.mCOE,j=11 = e0.mSTC,j=11 + e0.mCOC,j=11

e0.mCOP,j=11 + e0.mCOC,j=11 + e0.mCOE,j=12 = e0.mSTC,j=12 + e0.mCOC,j=12

e0.mCOP,j=12 + e0.mCOC,j=12 + e0.mCOE,j=13 = e0.mSTC,j=13 + e0.mCOC,j=13

e0.mCOP,j=13 + e0.mCOC,j=13 + e0.mCOE,j=14 = e0.mSTC,j=14 + e0.mCOC,j=14

Eq: 25845: CondMixEnergy2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de
energia no Condensate Mixer.

mCOP,j=1 · hCOP,j=1 +mCOC,j=1 · hCOC,j=1 +mCOE,j=2 · hCOE,j=2 = mSTC,j=2 · hSTC,j=2 +mCOC,j=2 · hCOC,j=2
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mCOP,j=2 · hCOP,j=2 +mCOC,j=2 · hCOC,j=2 +mCOE,j=3 · hCOE,j=3 = mSTC,j=3 · hSTC,j=3 +mCOC,j=3 · hCOC,j=3

mCOP,j=3 · hCOP,j=3 +mCOC,j=3 · hCOC,j=3 +mCOE,j=4 · hCOE,j=4 = mSTC,j=4 · hSTC,j=4 +mCOC,j=4 · hCOC,j=4

mCOP,j=4 · hCOP,j=4 +mCOC,j=4 · hCOC,j=4 +mCOE,j=5 · hCOE,j=5 = mSTC,j=5 · hSTC,j=5 +mCOC,j=5 · hCOC,j=5

mCOP,j=5 · hCOP,j=5 +mCOC,j=5 · hCOC,j=5 +mCOE,j=6 · hCOE,j=6 = mSTC,j=6 · hSTC,j=6 +mCOC,j=6 · hCOC,j=6

mCOP,j=6 · hCOP,j=6 +mCOC,j=6 · hCOC,j=6 +mCOE,j=7 · hCOE,j=7 = mSTC,j=7 · hSTC,j=7 +mCOC,j=7 · hCOC,j=7

mCOP,j=7 · hCOP,j=7 +mCOC,j=7 · hCOC,j=7 +mCOE,j=8 · hCOE,j=8 = mSTC,j=8 · hSTC,j=8 +mCOC,j=8 · hCOC,j=8

mCOP,j=8 · hCOP,j=8 +mCOC,j=8 · hCOC,j=8 +mCOE,j=9 · hCOE,j=9 = mSTC,j=9 · hSTC,j=9 +mCOC,j=9 · hCOC,j=9

mCOP,j=9 ·hCOP,j=9+mCOC,j=9 ·hCOC,j=9+mCOE,j=10 ·hCOE,j=10 = mSTC,j=10 ·hSTC,j=10+mCOC,j=10 ·hCOC,j=10

mCOP,j=10·hCOP,j=10+mCOC,j=10·hCOC,j=10+mCOE,j=11·hCOE,j=11 = mSTC,j=11·hSTC,j=11+mCOC,j=11·hCOC,j=11

mCOP,j=11·hCOP,j=11+mCOC,j=11·hCOC,j=11+mCOE,j=12·hCOE,j=12 = mSTC,j=12·hSTC,j=12+mCOC,j=12·hCOC,j=12

mCOP,j=12·hCOP,j=12+mCOC,j=12·hCOC,j=12+mCOE,j=13·hCOE,j=13 = mSTC,j=13·hSTC,j=13+mCOC,j=13·hCOC,j=13

mCOP,j=13·hCOP,j=13+mCOC,j=13·hCOC,j=13+mCOE,j=14·hCOE,j=14 = mSTC,j=14·hSTC,j=14+mCOC,j=14·hCOC,j=14

Eq: 25612: Demister1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Description: Balanço de massa no
demister do primeiro efeito.

e0.mSTEOUT,j=1 = e0.mSTD,j=1

Eq: 25614: DemisterEnergy1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de
energia no demister no primeiro efeito.

e0.mSTEOUT,j=1 · e0.hSTEOUT,j=1 = e0.mSTD,j=1 · e0.hSTD,j=1

Eq: 25829: Demister2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de massa no
demister do segundo ao ultimo efeito.

e0.mSTEOUT,j=2 + e0.mSTF,j=2 = e0.mSTD,j=2

e0.mSTEOUT,j=3 + e0.mSTF,j=3 = e0.mSTD,j=3

e0.mSTEOUT,j=4 + e0.mSTF,j=4 = e0.mSTD,j=4

e0.mSTEOUT,j=5 + e0.mSTF,j=5 = e0.mSTD,j=5

e0.mSTEOUT,j=6 + e0.mSTF,j=6 = e0.mSTD,j=6

e0.mSTEOUT,j=7 + e0.mSTF,j=7 = e0.mSTD,j=7

e0.mSTEOUT,j=8 + e0.mSTF,j=8 = e0.mSTD,j=8

e0.mSTEOUT,j=9 + e0.mSTF,j=9 = e0.mSTD,j=9

e0.mSTEOUT,j=10 + e0.mSTF,j=10 = e0.mSTD,j=10

e0.mSTEOUT,j=11 + e0.mSTF,j=11 = e0.mSTD,j=11

e0.mSTEOUT,j=12 + e0.mSTF,j=12 = e0.mSTD,j=12

e0.mSTEOUT,j=13 + e0.mSTF,j=13 = e0.mSTD,j=13

e0.mSTEOUT,j=14 + e0.mSTF,j=14 = e0.mSTD,j=14

Eq: 25843: DemisterEnergy2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de
energia no demister do segundo ao ultimo efeito.

e0.mSTEOUT,j=2 · e0.hSTEOUT,j=2 + e0.mSTF,j=2 · e0.hSTF,j=2 = e0.mSTD,j=2 · e0.hSTD,j=2

e0.mSTEOUT,j=3 · e0.hSTEOUT,j=3 + e0.mSTF,j=3 · e0.hSTF,j=3 = e0.mSTD,j=3 · e0.hSTD,j=3

e0.mSTEOUT,j=4 · e0.hSTEOUT,j=4 + e0.mSTF,j=4 · e0.hSTF,j=4 = e0.mSTD,j=4 · e0.hSTD,j=4

e0.mSTEOUT,j=5 · e0.hSTEOUT,j=5 + e0.mSTF,j=5 · e0.hSTF,j=5 = e0.mSTD,j=5 · e0.hSTD,j=5
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e0.mSTEOUT,j=6 · e0.hSTEOUT,j=6 + e0.mSTF,j=6 · e0.hSTF,j=6 = e0.mSTD,j=6 · e0.hSTD,j=6

e0.mSTEOUT,j=7 · e0.hSTEOUT,j=7 + e0.mSTF,j=7 · e0.hSTF,j=7 = e0.mSTD,j=7 · e0.hSTD,j=7

e0.mSTEOUT,j=8 · e0.hSTEOUT,j=8 + e0.mSTF,j=8 · e0.hSTF,j=8 = e0.mSTD,j=8 · e0.hSTD,j=8

e0.mSTEOUT,j=9 · e0.hSTEOUT,j=9 + e0.mSTF,j=9 · e0.hSTF,j=9 = e0.mSTD,j=9 · e0.hSTD,j=9

e0.mSTEOUT,j=10 · e0.hSTEOUT,j=10 + e0.mSTF,j=10 · e0.hSTF,j=10 = e0.mSTD,j=10 · e0.hSTD,j=10

e0.mSTEOUT,j=11 · e0.hSTEOUT,j=11 + e0.mSTF,j=11 · e0.hSTF,j=11 = e0.mSTD,j=11 · e0.hSTD,j=11

e0.mSTEOUT,j=12 · e0.hSTEOUT,j=12 + e0.mSTF,j=12 · e0.hSTF,j=12 = e0.mSTD,j=12 · e0.hSTD,j=12

e0.mSTEOUT,j=13 · e0.hSTEOUT,j=13 + e0.mSTF,j=13 · e0.hSTF,j=13 = e0.mSTD,j=13 · e0.hSTD,j=13

e0.mSTEOUT,j=14 · e0.hSTEOUT,j=14 + e0.mSTF,j=14 · e0.hSTF,j=14 = e0.mSTD,j=14 · e0.hSTD,j=14

Eq: 25827: Evap2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de massa no
evaporador do segundo ao ultimo efeito.

e0.mBRF,j=2 = e0.mSTEOUT,j=2 + e0.mBRE,j=2

e0.mBRF,j=3 = e0.mSTEOUT,j=3 + e0.mBRE,j=3

e0.mBRF,j=4 = e0.mSTEOUT,j=4 + e0.mBRE,j=4

e0.mBRF,j=5 = e0.mSTEOUT,j=5 + e0.mBRE,j=5

e0.mBRF,j=6 = e0.mSTEOUT,j=6 + e0.mBRE,j=6

e0.mBRF,j=7 = e0.mSTEOUT,j=7 + e0.mBRE,j=7

e0.mBRF,j=8 = e0.mSTEOUT,j=8 + e0.mBRE,j=8

e0.mBRF,j=9 = e0.mSTEOUT,j=9 + e0.mBRE,j=9

e0.mBRF,j=10 = e0.mSTEOUT,j=10 + e0.mBRE,j=10

e0.mBRF,j=11 = e0.mSTEOUT,j=11 + e0.mBRE,j=11

e0.mBRF,j=12 = e0.mSTEOUT,j=12 + e0.mBRE,j=12

e0.mBRF,j=13 = e0.mSTEOUT,j=13 + e0.mBRE,j=13

e0.mBRF,j=14 = e0.mSTEOUT,j=14 + e0.mBRE,j=14

Eq: 25949: EvapBPE2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Relaçao de Temper-
atura entre as correntes de saida no Evaporator (Boiling Point Elevation).

e0.TBRE,j=2 = e0.TSTEOUT,j=2 + e0.BPEj=2

e0.TBRE,j=3 = e0.TSTEOUT,j=3 + e0.BPEj=3

e0.TBRE,j=4 = e0.TSTEOUT,j=4 + e0.BPEj=4

e0.TBRE,j=5 = e0.TSTEOUT,j=5 + e0.BPEj=5

e0.TBRE,j=6 = e0.TSTEOUT,j=6 + e0.BPEj=6

e0.TBRE,j=7 = e0.TSTEOUT,j=7 + e0.BPEj=7

e0.TBRE,j=8 = e0.TSTEOUT,j=8 + e0.BPEj=8

e0.TBRE,j=9 = e0.TSTEOUT,j=9 + e0.BPEj=9

e0.TBRE,j=10 = e0.TSTEOUT,j=10 + e0.BPEj=10

e0.TBRE,j=11 = e0.TSTEOUT,j=11 + e0.BPEj=11

e0.TBRE,j=12 = e0.TSTEOUT,j=12 + e0.BPEj=12

e0.TBRE,j=13 = e0.TSTEOUT,j=13 + e0.BPEj=13

e0.TBRE,j=14 = e0.TSTEOUT,j=nc+1 + e0.BPEj=14
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Eq: 25828: EvapIns2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de massa na
corrente interna do evaporador

e0.mSTM,j=1 = e0.mCOE,j=2 + e0.mSTE,j=2

e0.mSTM,j=2 = e0.mCOE,j=3 + e0.mSTE,j=3

e0.mSTM,j=3 = e0.mCOE,j=4 + e0.mSTE,j=4

e0.mSTM,j=4 = e0.mCOE,j=5 + e0.mSTE,j=5

e0.mSTM,j=5 = e0.mCOE,j=6 + e0.mSTE,j=6

e0.mSTM,j=6 = e0.mCOE,j=7 + e0.mSTE,j=7

e0.mSTM,j=7 = e0.mCOE,j=8 + e0.mSTE,j=8

e0.mSTM,j=8 = e0.mCOE,j=9 + e0.mSTE,j=9

e0.mSTM,j=9 = e0.mCOE,j=10 + e0.mSTE,j=10

e0.mSTM,j=10 = e0.mCOE,j=11 + e0.mSTE,j=11

e0.mSTM,j=11 = e0.mCOE,j=12 + e0.mSTE,j=12

e0.mSTM,j=12 = e0.mCOE,j=13 + e0.mSTE,j=13

e0.mSTM,j=13 = e0.mCOE,j=14 + e0.mSTE,j=14

Eq: 25839: EvapSalt2af.mosequ . Descrciption: Balanço de massa de sal no evaporador

e0.mBRF,j=2 · e0.xBRF,j=2 = e0.mBRE,j=2 · e0.xBRE,j=2

e0.mBRF,j=3 · e0.xBRF,j=3 = e0.mBRE,j=3 · e0.xBRE,j=3

e0.mBRF,j=4 · e0.xBRF,j=4 = e0.mBRE,j=4 · e0.xBRE,j=4

e0.mBRF,j=5 · e0.xBRF,j=5 = e0.mBRE,j=5 · e0.xBRE,j=5

e0.mBRF,j=6 · e0.xBRF,j=6 = e0.mBRE,j=6 · e0.xBRE,j=6

e0.mBRF,j=7 · e0.xBRF,j=7 = e0.mBRE,j=7 · e0.xBRE,j=7

e0.mBRF,j=8 · e0.xBRF,j=8 = e0.mBRE,j=8 · e0.xBRE,j=8

e0.mBRF,j=9 · e0.xBRF,j=9 = e0.mBRE,j=9 · e0.xBRE,j=9

e0.mBRF,j=10 · e0.xBRF,j=10 = e0.mBRE,j=10 · e0.xBRE,j=10

e0.mBRF,j=11 · e0.xBRF,j=11 = e0.mBRE,j=11 · e0.xBRE,j=11

e0.mBRF,j=12 · e0.xBRF,j=12 = e0.mBRE,j=12 · e0.xBRE,j=12

e0.mBRF,j=13 · e0.xBRF,j=13 = e0.mBRE,j=13 · e0.xBRE,j=13

e0.mBRF,j=14 · e0.xBRF,j=14 = e0.mBRE,j=14 · e0.xBRE,j=14

Eq: 25970: Evap2afLatente.mosequ . Descrciption: Relação de massa de destilado produzido no evaporador.

e0.mSTEOUT,j=2 =
e0.Qj=2

e0.λj=2

e0.mSTEOUT,j=3 =
e0.Qj=3

e0.λj=3

e0.mSTEOUT,j=4 =
e0.Qj=4

e0.λj=4

e0.mSTEOUT,j=5 =
e0.Qj=5

e0.λj=5

e0.mSTEOUT,j=6 =
e0.Qj=6

e0.λj=6
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e0.mSTEOUT,j=7 =
e0.Qj=7

e0.λj=7

e0.mSTEOUT,j=8 =
e0.Qj=8

e0.λj=8

e0.mSTEOUT,j=9 =
e0.Qj=9

e0.λj=9

e0.mSTEOUT,j=10 =
e0.Qj=10

e0.λj=10

e0.mSTEOUT,j=11 =
e0.Qj=11

e0.λj=11

e0.mSTEOUT,j=12 =
e0.Qj=12

e0.λj=12

e0.mSTEOUT,j=13 =
e0.Qj=13

e0.λj=13

e0.mSTEOUT,j=14 =
e0.Qj=14

e0.λj=14

Eq: 25841: EvapEnergy2af.mosequ . Descrciption: Balanço de energia no evaporador

e0.Qj=2 + e0.mBRF,j=2 · e0.hBRF,j=2 = e0.mSTEOUT,j=2 · e0.hSTEOUT,j=2 + e0.mBRE,j=2 · e0.hBRE,j=2

e0.Qj=3 + e0.mBRF,j=3 · e0.hBRF,j=3 = e0.mSTEOUT,j=3 · e0.hSTEOUT,j=3 + e0.mBRE,j=3 · e0.hBRE,j=3

e0.Qj=4 + e0.mBRF,j=4 · e0.hBRF,j=4 = e0.mSTEOUT,j=4 · e0.hSTEOUT,j=4 + e0.mBRE,j=4 · e0.hBRE,j=4

e0.Qj=5 + e0.mBRF,j=5 · e0.hBRF,j=5 = e0.mSTEOUT,j=5 · e0.hSTEOUT,j=5 + e0.mBRE,j=5 · e0.hBRE,j=5

e0.Qj=6 + e0.mBRF,j=6 · e0.hBRF,j=6 = e0.mSTEOUT,j=6 · e0.hSTEOUT,j=6 + e0.mBRE,j=6 · e0.hBRE,j=6

e0.Qj=7 + e0.mBRF,j=7 · e0.hBRF,j=7 = e0.mSTEOUT,j=7 · e0.hSTEOUT,j=7 + e0.mBRE,j=7 · e0.hBRE,j=7

e0.Qj=8 + e0.mBRF,j=8 · e0.hBRF,j=8 = e0.mSTEOUT,j=8 · e0.hSTEOUT,j=8 + e0.mBRE,j=8 · e0.hBRE,j=8

e0.Qj=9 + e0.mBRF,j=9 · e0.hBRF,j=9 = e0.mSTEOUT,j=9 · e0.hSTEOUT,j=9 + e0.mBRE,j=9 · e0.hBRE,j=9

e0.Qj=10 + e0.mBRF,j=10 · e0.hBRF,j=10 = e0.mSTEOUT,j=10 · e0.hSTEOUT,j=10 + e0.mBRE,j=10 · e0.hBRE,j=10

e0.Qj=11 + e0.mBRF,j=11 · e0.hBRF,j=11 = e0.mSTEOUT,j=11 · e0.hSTEOUT,j=11 + e0.mBRE,j=11 · e0.hBRE,j=11

e0.Qj=12 + e0.mBRF,j=12 · e0.hBRF,j=12 = e0.mSTEOUT,j=12 · e0.hSTEOUT,j=12 + e0.mBRE,j=12 · e0.hBRE,j=12

e0.Qj=13 + e0.mBRF,j=13 · e0.hBRF,j=13 = e0.mSTEOUT,j=13 · e0.hSTEOUT,j=13 + e0.mBRE,j=13 · e0.hBRE,j=13

e0.Qj=14 + e0.mBRF,j=14 · e0.hBRF,j=14 = e0.mSTEOUT,j=14 · e0.hSTEOUT,j=14 + e0.mBRE,j=14 · e0.hBRE,j=14

Eq: 25842: EvapEnergyW.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Description: Balanço de energia
na corrente interna do evaporador.

e0.Qj=2 = e0.mSTM,j=1 · e0.hSTM,j=1 − e0.mCOE,j=2 · e0.hCOE,j=2 − e0.mSTE,j=2 · e0.hSTE,j=2

e0.Qj=3 = e0.mSTM,j=2 · e0.hSTM,j=2 − e0.mCOE,j=3 · e0.hCOE,j=3 − e0.mSTE,j=3 · e0.hSTE,j=3

e0.Qj=4 = e0.mSTM,j=3 · e0.hSTM,j=3 − e0.mCOE,j=4 · e0.hCOE,j=4 − e0.mSTE,j=4 · e0.hSTE,j=4

e0.Qj=5 = e0.mSTM,j=4 · e0.hSTM,j=4 − e0.mCOE,j=5 · e0.hCOE,j=5 − e0.mSTE,j=5 · e0.hSTE,j=5

e0.Qj=6 = e0.mSTM,j=5 · e0.hSTM,j=5 − e0.mCOE,j=6 · e0.hCOE,j=6 − e0.mSTE,j=6 · e0.hSTE,j=6

e0.Qj=7 = e0.mSTM,j=6 · e0.hSTM,j=6 − e0.mCOE,j=7 · e0.hCOE,j=7 − e0.mSTE,j=7 · e0.hSTE,j=7

e0.Qj=8 = e0.mSTM,j=7 · e0.hSTM,j=7 − e0.mCOE,j=8 · e0.hCOE,j=8 − e0.mSTE,j=8 · e0.hSTE,j=8

e0.Qj=9 = e0.mSTM,j=8 · e0.hSTM,j=8 − e0.mCOE,j=9 · e0.hCOE,j=9 − e0.mSTE,j=9 · e0.hSTE,j=9

e0.Qj=10 = e0.mSTM,j=9 · e0.hSTM,j=9 − e0.mCOE,j=10 · e0.hCOE,j=10 − e0.mSTE,j=10 · e0.hSTE,j=10
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e0.Qj=11 = e0.mSTM,j=10 · e0.hSTM,j=10 − e0.mCOE,j=11 · e0.hCOE,j=11 − e0.mSTE,j=11 · e0.hSTE,j=11

e0.Qj=12 = e0.mSTM,j=11 · e0.hSTM,j=11 − e0.mCOE,j=12 · e0.hCOE,j=12 − e0.mSTE,j=12 · e0.hSTE,j=12

e0.Qj=13 = e0.mSTM,j=12 · e0.hSTM,j=12 − e0.mCOE,j=13 · e0.hCOE,j=13 − e0.mSTE,j=13 · e0.hSTE,j=13

e0.Qj=14 = e0.mSTM,j=13 · e0.hSTM,j=13 − e0.mCOE,j=14 · e0.hCOE,j=14 − e0.mSTE,j=14 · e0.hSTE,j=14

Eq: 25797: Evap1.mosequ. Description: Balanço de massa no evaporador do primeiro efeito.

e0.mBRF,j=1 = e0.mSTEOUT,j=1 + e0.mBRE,j=1

Eq: 25805: EvapEnergy1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de energia
no evaporador do primeiro efeito.

e0.Q+ e0.mBRF,j=1 · e0.hBRF,j=1 = e0.mSTEOUT,j=1 · e0.hSTEOUT,j=1 + e0.mBRE,j=1 · e0.hBRE,j=1

Eq: 25803: EvapSalt1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de massa de sal
no evaporador do primeiro efeito.

e0.mBRF,j=1 · e0.xBRF,j=1 = e0.mBRE,j=1 · e0.xBRE,j=1

Eq: 25953: Evap1latente.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Relação de massa de
destilado produzido no evaporador.

e0.mSTEOUT,j=1 =
e0.Q

e0.λj=1

Eq: 25948: EvapBPE1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Relaçao de Temperatura
entre as correntes de saida do Evaporator no primeiro efeito ( Boiling Point Elevation).

e0.TBRE,j=1 = e0.TSTEOUT,j=1 + e0.BPEj=1

Eq: 25849: FinalCondBM.mosequ. Description: Balanço de massa no Final Condenser.

e0.mCOC,j=14 + e0.mCOCon = e0.mCOCtot

Eq: 25850: FinalCondEnergy.mosequ . Description: Balanço de energia no Final Condenser.

e0.mCOC,j=14 · e0.hCOC,j=14 + e0.mCOCon · e0.hCOCon = e0.mCOCtot · e0.hCOCtot

Eq: 25824: Flash2af.mosequ. Description: Balanço de massa no Flash da 2 a ultima celula.

e0.mBRE,j=1 = e0.mBRF,j=2 + e0.mSTF,j=2

e0.mBRE,j=2 = e0.mBRF,j=3 + e0.mSTF,j=3

e0.mBRE,j=3 = e0.mBRF,j=4 + e0.mSTF,j=4

e0.mBRE,j=4 = e0.mBRF,j=5 + e0.mSTF,j=5

e0.mBRE,j=5 = e0.mBRF,j=6 + e0.mSTF,j=6

e0.mBRE,j=6 = e0.mBRF,j=7 + e0.mSTF,j=7

e0.mBRE,j=7 = e0.mBRF,j=8 + e0.mSTF,j=8

e0.mBRE,j=8 = e0.mBRF,j=9 + e0.mSTF,j=9

e0.mBRE,j=9 = e0.mBRF,j=10 + e0.mSTF,j=10

e0.mBRE,j=10 = e0.mBRF,j=11 + e0.mSTF,j=11

e0.mBRE,j=11 = e0.mBRF,j=12 + e0.mSTF,j=12

e0.mBRE,j=12 = e0.mBRF,j=13 + e0.mSTF,j=13

e0.mBRE,j=13 = e0.mBRF,j=14 + e0.mSTF,j=14
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Eq: 25840: FlashEnergy2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de energia
no Flash.

e0.mBRE,j=1 · e0.hBRE,j=1 = e0.mBRF,j=2 · e0.hBRF,j=2 + e0.mSTF,j=2 · e0.hSTF,j=2

e0.mBRE,j=2 · e0.hBRE,j=2 = e0.mBRF,j=3 · e0.hBRF,j=3 + e0.mSTF,j=3 · e0.hSTF,j=3

e0.mBRE,j=3 · e0.hBRE,j=3 = e0.mBRF,j=4 · e0.hBRF,j=4 + e0.mSTF,j=4 · e0.hSTF,j=4

e0.mBRE,j=4 · e0.hBRE,j=4 = e0.mBRF,j=5 · e0.hBRF,j=5 + e0.mSTF,j=5 · e0.hSTF,j=5

e0.mBRE,j=5 · e0.hBRE,j=5 = e0.mBRF,j=6 · e0.hBRF,j=6 + e0.mSTF,j=6 · e0.hSTF,j=6

e0.mBRE,j=6 · e0.hBRE,j=6 = e0.mBRF,j=7 · e0.hBRF,j=7 + e0.mSTF,j=7 · e0.hSTF,j=7

e0.mBRE,j=7 · e0.hBRE,j=7 = e0.mBRF,j=8 · e0.hBRF,j=8 + e0.mSTF,j=8 · e0.hSTF,j=8

e0.mBRE,j=8 · e0.hBRE,j=8 = e0.mBRF,j=9 · e0.hBRF,j=9 + e0.mSTF,j=9 · e0.hSTF,j=9

e0.mBRE,j=9 · e0.hBRE,j=9 = e0.mBRF,j=10 · e0.hBRF,j=10 + e0.mSTF,j=10 · e0.hSTF,j=10

e0.mBRE,j=10 · e0.hBRE,j=10 = e0.mBRF,j=11 · e0.hBRF,j=11 + e0.mSTF,j=11 · e0.hSTF,j=11

e0.mBRE,j=11 · e0.hBRE,j=11 = e0.mBRF,j=12 · e0.hBRF,j=12 + e0.mSTF,j=12 · e0.hSTF,j=12

e0.mBRE,j=12 · e0.hBRE,j=12 = e0.mBRF,j=13 · e0.hBRF,j=13 + e0.mSTF,j=13 · e0.hSTF,j=13

e0.mBRE,j=13 · e0.hBRE,j=13 = e0.mBRF,j=14 · e0.hBRF,j=14 + e0.mSTF,j=14 · e0.hSTF,j=14

Eq: 25838: FlashSalt2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de massa de
sal no Flash.

e0.xBRE,j=1 · e0.mBRE,j=1 = e0.xBRF,j=2 · e0.mBRF,j=2

e0.xBRE,j=2 · e0.mBRE,j=2 = e0.xBRF,j=3 · e0.mBRF,j=3

e0.xBRE,j=3 · e0.mBRE,j=3 = e0.xBRF,j=4 · e0.mBRF,j=4

e0.xBRE,j=4 · e0.mBRE,j=4 = e0.xBRF,j=5 · e0.mBRF,j=5

e0.xBRE,j=5 · e0.mBRE,j=5 = e0.xBRF,j=6 · e0.mBRF,j=6

e0.xBRE,j=6 · e0.mBRE,j=6 = e0.xBRF,j=7 · e0.mBRF,j=7

e0.xBRE,j=7 · e0.mBRE,j=7 = e0.xBRF,j=8 · e0.mBRF,j=8

e0.xBRE,j=8 · e0.mBRE,j=8 = e0.xBRF,j=9 · e0.mBRF,j=9

e0.xBRE,j=9 · e0.mBRE,j=9 = e0.xBRF,j=10 · e0.mBRF,j=10

e0.xBRE,j=10 · e0.mBRE,j=10 = e0.xBRF,j=11 · e0.mBRF,j=11

e0.xBRE,j=11 · e0.mBRE,j=11 = e0.xBRF,j=12 · e0.mBRF,j=12

e0.xBRE,j=12 · e0.mBRE,j=12 = e0.xBRF,j=13 · e0.mBRF,j=13

e0.xBRE,j=13 · e0.mBRE,j=13 = e0.xBRF,j=14 · e0.mBRF,j=14

Eq: 25848: StCondEnergy.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de energia
no Steam Condenser.

e0.mSTM,j=nc+1·e0.hSTM,j=nc+1+e0.mSW ·e0.hSW = e0.mCOCon·e0.hCOCon+e0.mSWP ·e0.hSWP,j=nc+1+e0.mSWR·e0.hSWR

Eq: 25852: StCondEnthalpySWR.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Relaçao de
entalpia na saida do Steam Condenser.

e0.TSWP,j=nc+1 = e0.TSWR

Eq: 25847: StCondIn.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de massa na
corrente interna do Steam Condenser.

e0.mSW = e0.mSWP + e0.mSWR
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Eq: 25846: StCondOut.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de massa na
corrente externa do Steam Condenser.

e0.mSTM,j=nc+1 = e0.mCOCon

Eq: 26070: ConsidTStCondIn.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Consideração de
igualdade de temperatura na corrente externa do Steam Condenser.

e0.TSTM,j=nc+1 = e0.TCOCon

Eq: 25621: SteamMixer1.mosequ . Descrciption: Balanço de massa no Steam Mixer do primeiro efeito.

e0.mSTP,j=1 = e0.mSTM,j=1

Eq: 25625: SteamMixerEnergy1.mosequ. Descrciption: Balanço de energia no Steam Mixer do primeiro efeito.

e0.mSTP,j=1 · e0.hSTP,j=1 = e0.mSTM,j=1 · e0.hSTM,j=1

Eq: 25831: SteamMix2af.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de massa no
Steam Mixer.

e0.mSTP,j=2 + e0.mSTE,j=2 + e0.mSTC,j=2 = e0.mSTM,j=2

e0.mSTP,j=3 + e0.mSTE,j=3 + e0.mSTC,j=3 = e0.mSTM,j=3

e0.mSTP,j=4 + e0.mSTE,j=4 + e0.mSTC,j=4 = e0.mSTM,j=4

e0.mSTP,j=5 + e0.mSTE,j=5 + e0.mSTC,j=5 = e0.mSTM,j=5

e0.mSTP,j=6 + e0.mSTE,j=6 + e0.mSTC,j=6 = e0.mSTM,j=6

e0.mSTP,j=7 + e0.mSTE,j=7 + e0.mSTC,j=7 = e0.mSTM,j=7

e0.mSTP,j=8 + e0.mSTE,j=8 + e0.mSTC,j=8 = e0.mSTM,j=8

e0.mSTP,j=9 + e0.mSTE,j=9 + e0.mSTC,j=9 = e0.mSTM,j=9

e0.mSTP,j=10 + e0.mSTE,j=10 + e0.mSTC,j=10 = e0.mSTM,j=10

e0.mSTP,j=11 + e0.mSTE,j=11 + e0.mSTC,j=11 = e0.mSTM,j=11

e0.mSTP,j=12 + e0.mSTE,j=12 + e0.mSTC,j=12 = e0.mSTM,j=12

e0.mSTP,j=13 + e0.mSTE,j=13 + e0.mSTC,j=13 = e0.mSTM,j=13

e0.mSTP,j=14 + e0.mSTE,j=14 + e0.mSTC,j=14 = e0.mSTM,j=nc+1

Eq: 25853: SteamMixDesignEnthF.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Relação de
entalpia no Steam Mixer da ultima celula baseado no design do equipamento.

e0.hSTP,j=nc+1 = e0.hSTD,j=14

Eq: 25832: SteamMixDesignF.mosequ . Descrciption: Balanço de massa no Steam Mixer.

e0.mSTP,j=14 = e0.mSTD,j=14

Eq: 25844: SteamMixEnergy2af.mosequ . Descrciption: Balanço de energia no Steam Mixer .

e0.mSTP,j=2 · e0.hSTP,j=2 + e0.mSTE,j=2 · e0.hSTE,j=2 + e0.mSTC,j=2 · e0.hSTC,j=2 = e0.mSTM,j=2 · e0.hSTM,j=2

e0.mSTP,j=3 · e0.hSTP,j=3 + e0.mSTE,j=3 · e0.hSTE,j=3 + e0.mSTC,j=3 · e0.hSTC,j=3 = e0.mSTM,j=3 · e0.hSTM,j=3

e0.mSTP,j=4 · e0.hSTP,j=4 + e0.mSTE,j=4 · e0.hSTE,j=4 + e0.mSTC,j=4 · e0.hSTC,j=4 = e0.mSTM,j=4 · e0.hSTM,j=4

e0.mSTP,j=5 · e0.hSTP,j=5 + e0.mSTE,j=5 · e0.hSTE,j=5 + e0.mSTC,j=5 · e0.hSTC,j=5 = e0.mSTM,j=5 · e0.hSTM,j=5

e0.mSTP,j=6 · e0.hSTP,j=6 + e0.mSTE,j=6 · e0.hSTE,j=6 + e0.mSTC,j=6 · e0.hSTC,j=6 = e0.mSTM,j=6 · e0.hSTM,j=6

e0.mSTP,j=7 · e0.hSTP,j=7 + e0.mSTE,j=7 · e0.hSTE,j=7 + e0.mSTC,j=7 · e0.hSTC,j=7 = e0.mSTM,j=7 · e0.hSTM,j=7

e0.mSTP,j=8 · e0.hSTP,j=8 + e0.mSTE,j=8 · e0.hSTE,j=8 + e0.mSTC,j=8 · e0.hSTC,j=8 = e0.mSTM,j=8 · e0.hSTM,j=8
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e0.mSTP,j=9 · e0.hSTP,j=9 + e0.mSTE,j=9 · e0.hSTE,j=9 + e0.mSTC,j=9 · e0.hSTC,j=9 = e0.mSTM,j=9 · e0.hSTM,j=9

e0.mSTP,j=10·e0.hSTP,j=10+e0.mSTE,j=10·e0.hSTE,j=10+e0.mSTC,j=10·e0.hSTC,j=10 = e0.mSTM,j=10·e0.hSTM,j=10

e0.mSTP,j=11·e0.hSTP,j=11+e0.mSTE,j=11·e0.hSTE,j=11+e0.mSTC,j=11·e0.hSTC,j=11 = e0.mSTM,j=11·e0.hSTM,j=11

e0.mSTP,j=12·e0.hSTP,j=12+e0.mSTE,j=12·e0.hSTE,j=12+e0.mSTC,j=12·e0.hSTC,j=12 = e0.mSTM,j=12·e0.hSTM,j=12

e0.mSTP,j=13·e0.hSTP,j=13+e0.mSTE,j=13·e0.hSTE,j=13+e0.mSTC,j=13·e0.hSTC,j=13 = e0.mSTM,j=13·e0.hSTM,j=13

e0.mSTP,j=14·e0.hSTP,j=nc+1+e0.mSTE,j=14·e0.hSTE,j=14+e0.mSTC,j=14·e0.hSTC,j=14 = e0.mSTM,j=nc+1·e0.hSTM,j=nc+1

Eq: 25796: Flash1.mosequ. Descrciption: Balanço de massa no flash da primeira celula.

e0.mSWP = e0.mBRF,j=1

Eq: 25804: FlashEnergy1.mosequ . Descrciption: Balanço de energia no Flash do primeiro efeito.

e0.hSWP,j=1 = e0.hBRF,j=1

Eq: 25802: FlashSalt1.mosequ . Descrciption: Balanço de massa de sal no flash do primeiro efeito.

e0.xSW = e0.xBRF,j=1

Eq: 26781: calor1.mosequ . Descrciption: Calor no evaporador do primeiro efeito, água do TES.

e0.Q = e0.min · (e0.hin − e0.hout)

Eq: 26787: calor2.mosequ. Descrciption: Delta de temperatura média logaritma no evaporador do primeiro efeito.

e0.Q = e0.UA · (((e0.Tin − e0.Tout))/(ln (((e0.Tin − e0.TSTEOUT,j=1))/((e0.Tout − e0.TSTEOUT,j=1)))

Eq: 26819: calorPHeater1.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Calor do preheater.

e0.QSWP,j=1 = e0.mSWP · (e0.hSWP,j=1 − e0.hSWP,j=2)

e0.QSWP,j=2 = e0.mSWP · (e0.hSWP,j=2 − e0.hSWP,j=3)

e0.QSWP,j=3 = e0.mSWP · (e0.hSWP,j=3 − e0.hSWP,j=4)

e0.QSWP,j=4 = e0.mSWP · (e0.hSWP,j=4 − e0.hSWP,j=5)

e0.QSWP,j=5 = e0.mSWP · (e0.hSWP,j=5 − e0.hSWP,j=6)

e0.QSWP,j=6 = e0.mSWP · (e0.hSWP,j=6 − e0.hSWP,j=7)

e0.QSWP,j=7 = e0.mSWP · (e0.hSWP,j=7 − e0.hSWP,j=8)

e0.QSWP,j=8 = e0.mSWP · (e0.hSWP,j=8 − e0.hSWP,j=9)

e0.QSWP,j=9 = e0.mSWP · (e0.hSWP,j=9 − e0.hSWP,j=10)

e0.QSWP,j=10 = e0.mSWP · (e0.hSWP,j=10 − e0.hSWP,j=11)

e0.QSWP,j=11 = e0.mSWP · (e0.hSWP,j=11 − e0.hSWP,j=12)

e0.QSWP,j=12 = e0.mSWP · (e0.hSWP,j=12 − e0.hSWP,j=13)

e0.QSWP,j=13 = e0.mSWP · (e0.hSWP,j=13 − e0.hSWP,j=nc+1)

Eq: 26820: calorPHeater2.mosequ. Descrciption: Delta de temperatura média logaritma no preheater.

QSWP,j=1 = UASWP · (((TSWP,j=1 − TSWP,j=2))/(ln (((TSTD,j=1 − TSWP,j=2))/((TSTD,j=1 − TSWP,j=1)))

QSWP,j=2 = UASWP · (((TSWP,j=2 − TSWP,j=3))/(ln (((TSTD,j=2 − TSWP,j=3))/((TSTD,j=2 − TSWP,j=2)))

QSWP,j=3 = UASWP · (((TSWP,j=3 − TSWP,j=4))/(ln (((TSTD,j=3 − TSWP,j=4))/((TSTD,j=3 − TSWP,j=3)))

QSWP,j=4 = UASWP · (((TSWP,j=4 − TSWP,j=5))/(ln (((TSTD,j=4 − TSWP,j=5))/((TSTD,j=4 − TSWP,j=4)))

QSWP,j=5 = UASWP · (((TSWP,j=5 − TSWP,j=6))/(ln (((TSTD,j=5 − TSWP,j=6))/((TSTD,j=5 − TSWP,j=5)))
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QSWP,j=6 = UASWP · (((TSWP,j=6 − TSWP,j=7))/(ln (((TSTD,j=6 − TSWP,j=7))/((TSTD,j=6 − TSWP,j=6)))

QSWP,j=7 = UASWP · (((TSWP,j=7 − TSWP,j=8))/(ln (((TSTD,j=7 − TSWP,j=8))/((TSTD,j=7 − TSWP,j=7)))

QSWP,j=8 = UASWP · (((TSWP,j=8 − TSWP,j=9))/(ln (((TSTD,j=8 − TSWP,j=9))/((TSTD,j=8 − TSWP,j=8)))

QSWP,j=9 = UASWP · (((TSWP,j=9 − TSWP,j=10))/(ln (((TSTD,j=9 − TSWP,j=10))/((TSTD,j=9 − TSWP,j=9)))

QSWP,j=10 = UASWP · (((TSWP,j=10 − TSWP,j=11))/(ln (((TSTD,j=10 − TSWP,j=11))/((TSTD,j=10 − TSWP,j=10)))

QSWP,j=11 = UASWP · (((TSWP,j=11 − TSWP,j=12))/(ln (((TSTD,j=11 − TSWP,j=12))/((TSTD,j=11 − TSWP,j=11)))

QSWP,j=12 = UASWP · (((TSWP,j=12 − TSWP,j=13))/(ln (((TSTD,j=12 − TSWP,j=13))/((TSTD,j=12 − TSWP,j=12)))

QSWP,j=13 = UASWP ·(((TSWP,j=13−TSWP,j=nc+1))/(ln (((TSTD,j=13 − TSWP,j=nc+1))/((TSTD,j=13 − TSWP,j=13)))

Eq: 25800: PreheaterBMOut.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de massa
no Preheater.

e0.mSTD,j=1 = e0.mSTP,j=1 + e0.mCOP,j=1

e0.mSTD,j=2 = e0.mSTP,j=2 + e0.mCOP,j=2

e0.mSTD,j=3 = e0.mSTP,j=3 + e0.mCOP,j=3

e0.mSTD,j=4 = e0.mSTP,j=4 + e0.mCOP,j=4

e0.mSTD,j=5 = e0.mSTP,j=5 + e0.mCOP,j=5

e0.mSTD,j=6 = e0.mSTP,j=6 + e0.mCOP,j=6

e0.mSTD,j=7 = e0.mSTP,j=7 + e0.mCOP,j=7

e0.mSTD,j=8 = e0.mSTP,j=8 + e0.mCOP,j=8

e0.mSTD,j=9 = e0.mSTP,j=9 + e0.mCOP,j=9

e0.mSTD,j=10 = e0.mSTP,j=10 + e0.mCOP,j=10

e0.mSTD,j=11 = e0.mSTP,j=11 + e0.mCOP,j=11

e0.mSTD,j=12 = e0.mSTP,j=12 + e0.mCOP,j=12

e0.mSTD,j=13 = e0.mSTP,j=13 + e0.mCOP,j=13

Eq: 25807: PreheaterEnergy.mosequ (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot). Descrciption: Balanço de energia
no Preheater.

mSTD,j=1 · hSTD,j=1 +mSWP · hSWP,j=2 = mSTP,j=1 · hSTP,j=1 +mCOP,j=1 · hCOP,j=1 +mSWP · hSWP,j=1

mSTD,j=2 · hSTD,j=2 +mSWP · hSWP,j=3 = mSTP,j=2 · hSTP,j=2 +mCOP,j=2 · hCOP,j=2 +mSWP · hSWP,j=2

mSTD,j=3 · hSTD,j=3 +mSWP · hSWP,j=4 = mSTP,j=3 · hSTP,j=3 +mCOP,j=3 · hCOP,j=3 +mSWP · hSWP,j=3

mSTD,j=4 · hSTD,j=4 +mSWP · hSWP,j=5 = mSTP,j=4 · hSTP,j=4 +mCOP,j=4 · hCOP,j=4 +mSWP · hSWP,j=4

mSTD,j=5 · hSTD,j=5 +mSWP · hSWP,j=6 = mSTP,j=5 · hSTP,j=5 +mCOP,j=5 · hCOP,j=5 +mSWP · hSWP,j=5

mSTD,j=6 · hSTD,j=6 +mSWP · hSWP,j=7 = mSTP,j=6 · hSTP,j=6 +mCOP,j=6 · hCOP,j=6 +mSWP · hSWP,j=6

mSTD,j=7 · hSTD,j=7 +mSWP · hSWP,j=8 = mSTP,j=7 · hSTP,j=7 +mCOP,j=7 · hCOP,j=7 +mSWP · hSWP,j=7

mSTD,j=8 · hSTD,j=8 +mSWP · hSWP,j=9 = mSTP,j=8 · hSTP,j=8 +mCOP,j=8 · hCOP,j=8 +mSWP · hSWP,j=8

mSTD,j=9 · hSTD,j=9 +mSWP · hSWP,j=10 = mSTP,j=9 · hSTP,j=9 +mCOP,j=9 · hCOP,j=9 +mSWP · hSWP,j=9

mSTD,j=10 · hSTD,j=10 +mSWP · hSWP,j=11 = mSTP,j=10 · hSTP,j=10 +mCOP,j=10 · hCOP,j=10 +mSWP · hSWP,j=10

mSTD,j=11 · hSTD,j=11 +mSWP · hSWP,j=12 = mSTP,j=11 · hSTP,j=11 +mCOP,j=11 · hCOP,j=11 +mSWP · hSWP,j=11

mSTD,j=12 · hSTD,j=12 +mSWP · hSWP,j=13 = mSTP,j=12 · hSTP,j=12 +mCOP,j=12 · hCOP,j=12 +mSWP · hSWP,j=12

mSTD,j=13 ·hSTD,j=13 +mSWP ·hSWP,j=nc+1 = mSTP,j=13 ·hSTP,j=13 +mCOP,j=13 ·hCOP,j=13 +mSWP ·hSWP,j=13
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Function instances:

Fun: 25942: funLatentHeat.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Função para correlação
do calor latente do vapor de água em função da temperatura

std.λ = f (std.T )

with
f = 2.501 · 103 − 2.369 · T + 2.678 · 10−4 · T 2 − 8.103 · 10−6 · T 3 − 2.079 · 10−8 · T 4

applied as
e0.λj=1 = f(e0.TSTEOUT,j=1)

e0.λj=nc+1 = f(e0.TSTEOUT,j=nc+1)

e0.λj = f(e0.TSTEOUT,j)

Fun: 25639: FunBPE.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Funçao do Boiling Point
Elevation

std.BPE = f (std.S, std.T )

with

f = S ·((6.71+6.43·(10)−2·(T )+9.74·(10)−5·(T )2)·(10)−2+((22.238+9.59·(10)−3·(T )+9.42·(10)−5·(T )2)·(10)−5)·S)

applied as
e0.BPEj=1 = f(e0.xBRE,j=1, e0.TBRE,j=1)

e0.BPEj=nc+1 = f(e0.xBRE,j=nc+1, e0.TBRE,j=nc+1)

e0.BPEj = f(e0.xBRE,j , e0.TBRE,j)

Fun: 25514: funentwater.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Equação de entalpia da
agua em kJ/kg

std.h = f (std.T )

with
f = (141.355 + 4202.07 · T − 0.535 · (T )2 + 0.004 · (T )3)/1000

applied as
e0.hCOC,j=nc+1 = f(e0.TCOC,j=nc+1)

e0.hCOC,j = f(e0.TCOC,j)

e0.hCOCon = f(e0.TCOCon)

e0.hCOCtot = f(e0.TCOCtot)

e0.hCOE,j=nc+1 = f(e0.TSTM,j=nc)

e0.hCOE,j = f(e0.TSTM,j−1)

e0.hCOP,j = f(e0.TSTD,j)

e0.hin = f(e0.Tin)

e0.hout = f(e0.Tout)

Fun: 25531: funentvapour.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Entalpia do vapor da
agua

std.h = f (std.T )

with
f = 2500.152 + 1.947036 · T − 0.001947036 · (T )2

applied as
e0.hSTC,j=nc+1 = f(e0.TCOC,j=nc+1)

e0.hSTC,j = f(e0.TCOC,j)
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e0.hSTD,j=1 = f(e0.TSTD,j=1)

e0.hSTD,j=nc+1 = f(e0.TSTD,j=nc+1)

e0.hSTD,j = f(e0.TSTD,j)

e0.hSTE,j=nc+1 = f(e0.TSTM,j=nc)

e0.hSTE,j = f(e0.TSTM,j−1)

e0.hSTEOUT,j=1 = f(e0.TSTEOUT,j=1)

e0.hSTEOUT,j=nc+1 = f(e0.TSTEOUT,j=nc+1)

e0.hSTEOUT,j = f(e0.TSTEOUT,j)

e0.hSTF,j=nc+1 = f(e0.Tj=nc+1)

e0.hSTF,j = f(e0.Tj)

e0.hSTM,j=1 = f(e0.TSTM,j=1)

e0.hSTM,j=nc+1 = f(e0.TSTM,j=nc+1)

e0.hSTM,j = f(e0.TSTM,j)

e0.hSTP,j=1 = f(e0.TSTD,j=1)

e0.hSTP,j = f(e0.TSTD,j)

Fun: 25515: funentsalt.mosfun (using Nota: 25474: NotationMED.mosnot) Desc.: Equação de entalpia da
salmoura

std.h = f (std.S, std.T )

with

f=(141.36+4202.07·T−0.535·(T )2+0.004·(T )3−S ·(−2.348·104+3.152·105 ·S+2.803·106 ·(S)2−1.44606·107 ·(S)3

+ 7.8261 · 103 ·T − 44.173 · (T )2 + 0.21394 · (T )3 − 1.99108 · 104 ·S ·T + 2.7785 · 104 · (S)2 ·T + 97.28 ·S · (T )2))/1000

applied as
e0.hBRE,j=1 = f(e0.xBRE,j=1, e0.TBRE,j=1)

e0.hBRE,j=nc+1 = f(e0.xBRE,j=nc+1, e0.TBRE,j=nc+1)

e0.hBRE,j = f(e0.xBRE,j , e0.TBRE,j)

e0.hBRF,j=1 = f(e0.xBRF,j=1, e0.Tj=1)

e0.hBRF,j=nc+1 = f(e0.xBRF,j=nc+1, e0.Tj=nc+1)

e0.hBRF,j = f(e0.xBRF,j , e0.Tj)

e0.hSWP,j=1 = f(e0.xSW , e0.TSWP,j=1)

e0.hSWP,j=nc+1 = f(e0.xSW , e0.TSWP,j=nc+1)

e0.hSWP,j = f(e0.xSW , e0.TSWP,j)

e0.hSWR = f(e0.xSW , e0.TSWR)

e0.hSW = f(e0.xSW , e0.TSW )
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Notation ’25474: NotationMED.mosnot’

Base line symbols

BPE Boiling Point Elevation
Q1 Power input in cell 1
S Salinity
T Temperature[◦C]
UA Coefficient * Heat exchange Area
Qn Energy exchange in evaporators in cells 2 to ne
λ Latent heat
h Enthalpy
m Flow rate[kg/h]
x Salt Concentration

Subscripts

BR Brine
BRE Brine Evaporator
BRF Brine Flash
CO Condensate
COC Condensate Mixer
COCon Condensate on Steam Condenser
COCr Condensate mixer
COCtot Total condensate
COE Condensate Mixer Evaporator
COP Condensate Mixer Preheater
ST Steam
STC Steam Condensate mixer
STD Steam Demister
STE Steam Evaporator
STEOUT Steam Evaporator Out
STF Steam Flash
STM Steam Mixer
STP Steam Preheater
SW Saltwater
SWCon Saltwater Steam Condenser
SWP Saltwater Preheater
SWR Saltwater rejected
in entrada
out saida

Indices

j 1..nc j
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