
▪ FABRICAÇÃO E REFORMA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

▪ PROJETO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

▪ CONTROLE AUTOMÁTICO DE PROCESSOS DE MANUFATURA

TECNOLOGIA DO MUNDO INDUSTRIALIZADO FABRICAÇÃO BRASILEIRA
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O que é desaeração e como funciona um desaerador?

O que é desaeração?

Desaeração é o processo mecânico de retirada de gases não condensáveis dissolvidos na água, feito por um desaerador. 

Os principais gases que causam problemas são o oxigênio (O2) e o dióxido de carbono (CO2). A presença desses 

elementos na água dificulta o seu uso em equipamentos industriais (como aquecedores, cozinhadores, digestores a vapor 

et.), visto que os mesmos causam corrosão nos tubos trocadores de calor da própria caldeira e nas tubulações de 

distribuição de vapor como nos equipamentos de aplicação final nos processos.

Como funciona um desaerador?

O equipamento do desaerador é alimentado com água cuja composição inclui os gases dissolvidos e que precisam ser 

retirados. Essa água, de modos diferentes, pelas bandejas ou pela pulverização, entra em contato com o vapor. O vapor 

aquece a água.

O aumento da temperatura da água faz com que a solubilidade desses gases diminua, ou seja, fica mais difícil para eles 

manterem-se misturados à agua. Não conseguindo mais se dissolver no líquido, esses gases, então, são expelidos.

Além do aumento de temperatura, outro fator que atua no desaerador é a pressão. A solubilidade dos gases na água é 

afetada diretamente pela pressão parcial que esses mesmos gases fazem no líquido na atmosfera que o circunda.

Isso quer dizer que se a pressão parcial causada por esses gases for diminuída ao redor do líquido, automaticamente, a 

capacidade desses gases de se dissolver nele também diminuirá. O resultado, igualmente, será a eliminação desses gases 

para o ar. Assim como no caso da temperatura, a alteração da pressão também é feita pelo vapor.

Como se trata de um ambiente de alta pressão, todo o vapor utilizado no processo se condensa. Esse vapor se mistura à 

água que foi processada. Pelo fato dos gases retirados da água não serem condensáveis, eles mantêm-se separados do 

líquido e saem do tanque.

Essa relação entre pressão e solubilidade dos gases é determinada por uma lei da química chamada de Lei de Henry. É 

nessa lei que se baseia, então, o funcionamento de um desaerador. É a exatidão desse princípio científico que garante a 

eficácia do processo. Ele consegue eliminar completamente a presença de dióxido de carbono do líquido e reduz muito a 

quantidade de oxigênio para menos de 7 ppb (partes de soluto por bilhão).

O processo de desaeração, de modo geral, é utilizado em qualquer indústria que contenha sistemas de caldeiras. A água 

que entra nesses equipamentos para a geração de vapor precisa ser de qualidade, pois, se o líquido contiver muitos gases 

dissolvidos, a chance de corrosão nos tubos trocadores de calor é significativa. 



Quais os tipos de desaeradores?

Há dois tipos principais de desaeradores: o de bandeja e o de pulverização. O que os diferencia, essencialmente, é a forma 

como a água processada circula através dos equipamentos. No primeiro ela cai em cascata sobre bandejas. No segundo, 

como o próprio nome deixa claro, ela é pulverizada.

Desaerador de bandeja

Este equipamento funciona através da queda da água de alimentação sobre bandejas com furos. Enquanto a água cai, entra 

em contato com o vapor direcionado em contra fluxo. Esse fluxo contrário é obtido, pois a água cai do alto e o vapor é 

produzido na parte de baixo do equipamento, subindo pelos furos das bandejas o que também aquece a água.

Desaerador de pulverização

Nesse modelo, em vez de cair em cascatas, a água é pulverizada no aparelho. Mas, da mesma forma que no modelo 

anterior, entra em contato com o vapor afim de ter a temperatura elevada por ele.

Aqui também há uma abertura no topo do equipamento, por onde saem os gases separados do líquido. A água purificada 

que desce é, da mesma forma, coletada por um tanque de armazenamento.

Como todo processo químico, a desaeração envolve muitos outros detalhes científicos. 

Os desaeradores da SOLID DESIGNER, 

São de tipo degasificação por aspersão (desaeradores de pulverização especiais) com posterior degasificação por 

borbulhamento à pressão atmosférica. 

A degasificação ocorre em duas etapas. A primeira gasificação ocorre na entrada onde um dispositivo de spray transforma 

a água de entrada de adução das caldeiras em um spray de partículas de <500 micras 

A segunda etapa ocorre dentro do tanque por meio de uma serie de burbulhadores por onde se aplica vapor a uma pressão 

de 1,5 bar (a pressão interna fica < de 0,15 bar). O vapor conforme atravessa a água depositada no interior forma borbulhas 

agitando todo o liquido desprendendo os gases não condensáveis (principalmente O2 e CO2) que junto com aqueles 

desprendidos na entrada são evacuados para fora do tanque.

Neste solução SOLID DESIGNER o vapor injetado serve ademais para o pré-aquecimento da água de adução a uma 

temperatura entre 90-95 0C visto que esta temperatura é a mais adequada para uma melhor evaporação da água na caldeira. 

Pode contribuir no pré-aquecimento desta água uma unidade de aquecimento solar de tipo industrial, também de 

fornecimento da SOLID DESIGNER o que contribui para uma eficiência energética maior do sistema.

Além das operações anteriores se realiza ademais a injeção de água de condensado que volta do processo.

Benefícios

- Remoção de O2 até à casa de 0.005 cc/l (7ppb ~7 mg/l) eliminando ao 

máximo a corrosão dos tubos trocadores de calor e tubulações de 

distribuição de vapor;

- Remoção de CO2 ao 0 % eliminando ao máximo a corrosão dos tubos 

trocadores de calor;

- Redução dos custos com produtos químicos de tratamento;

- Pré-aquecimento da água de adução o que propicia uma evaporação 

estável e eficiente na caldeira;

- Aumento significativo da eficiência da caldeira (até um10%);

- Diminuição do uso de combustível, até um 7%;

- Podem ser projetados para fornecer até 56.000 kg/hr, podendo ser 

fabricados especialmente para capacidades maiores.
Conceito desaerador SOLID DESIGNER



Modelos padrão:

Desaeradores

(sem bomba)

Desaeradores

(com bomba)

Capac.

caldeira

(HP)

Capac.

caldeira

(kg/h)

Armaz. 

rebalse

(m3)

Entrada 

água

(pol)

Entrada 

vapor

(pol)

Peso 

vazio

(kg)

Peso operação

(kg)

ENG-3004-004 ENG-3004-004 (BB) 116 1814 0,60 2.5 2 635 1225

ENG-3004-007 ENG-3004-007 BB) 211 3310 0,60 2.5 2 635 1225

ENG-4004-012 ENG-4004-012 (BB)
348 5440 1,12 2.5 3 907 1225

ENG-4004-014 ENG-4004-014 (BB)
409 6395 1,12 2.5 3 1090 2000

ENG-4006-020 ENG-4006-020 (BB)
577 9072 1,60 2.5 4 1090 2000

ENG-4008-025 ENG-4008-025 (BB) 725 11340 2,00 2.5 6 1270 2495

ENG-4010-031
ENG-4010-031 (BB)

928 14060 2,46 2.5 6 2,900 3175

ENG-4508-035 ENG-4508-035 (BB) 1,027 15875 2,80 2.5 6 1405 3630

ENG-4510-045 ENG-4510-045 (BB) 1,304 20412 3,60 2.5 6 1495 3810

ENG-5008-047 ENG-5008-047 (BB) 1,371 21455 3,76 2.5 6 1630 4990

ENG-5010-060 ENG-5010-060 (BB) 1,674 27215 4,77 2.5 6 1745 4900

ENG-5012-070 ENG-5012-070 (BB) 1,977 31750 5,56 3 8 1860 5740

ENG-5510-072 ENG-5510-072 (BB) 2,108 32660 5,72 3 8 1950 6580

ENG-5512-089 ENG-5512-089 (BB) 2,486 40370 7,00 3 8 2175 7030

ENG-5514-102 ENG-5514-102 (BB) 2,864 46265 8,10 3 8 2405 7620

ENG-6012-110 ENG-6012-110 (BB) 3,111 49900 8,74 3 8 2720 8710

ENG-6014-125 ENG-6014-125 (BB) 3,582 56700 9,94 4 10 2720 10430

Nota1:

Tempo de fornecimento com tanque no nível nominal, ante o evento de desligamento da alimentação de entrada: 

todos 10 minutos.

Nota2:

Podemos fornecer desaeradores com capacidades maiores e com medidas personalizadas, previa consulta à

engenharia.

Rua Hilda Del Nero Bisquolo, 102, Sala 616,  Edifício The One Office Tower, Bela Vista, Jundiaí,SP, Brasil

Telefone: (11) 4521-7988;  www.soliddesigner.com.br

https://deaerator.com/wp-content/uploads/2017/06/HS5514-102-PKG.pdf

