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RESUMO

O presente estudo se baseia na necessidade crescente de buscar fontes 

alternativas de abastecimento hídrico, levando em conta o aumento do consumo e a 

escassez de água potável que atinge diversas regiões do país. Para tanto, será 

dimensionado e confeccionado um modelo de dessalinização por osmose reversa, a 

fim de atender o tratamento de águas salobras. O protótipo a ser construído deve 

ser capaz de produzir água potável a partir de um padrão de água com salinidade 

1900 ppm. O estudo envolve também a seleção de pré-tratamento e bomba de 

alimentação.

INTRODUÇÃO

No Brasil,  a presença de recursos hídricos é bastante desigual  em todo o

território, com áreas de abundância como a Amazônia, e com a região do sertão

nordestino sofrendo historicamente com as secas. No entanto, os recentes períodos

de  escassez  na  região  Sudeste  conduziram  a  uma  realidade  de  redução  de

abastecimento e até racionamento de água em diversas localidades e setores.

As  perspectivas  para  o  futuro  alertam  para  a  necessidade  de  maiores

investimentos  no  setor:  a  demanda global  por  água  cresce  a  uma taxa  de  640

bilhões  de  litros  por  ano,  devido  ao  aumento  populacional  que  exige  maiores

volumes de água potável, saneamento e alimentos, levando em conta que 70% da

água consumida abastece a agricultura (THE GUARDIAN, 2015). A expectativa é de

que a parcela da população mundial que enfrenta escassez de água aumente de

700 milhões para 1,8 bilhão em apenas 10 anos (TALBOT, 2014).

Os  processos  de  tratamento  de  água  convencionais  como  a  coagulação,

floculação, sedimentação, filtração rápida e desinfecção com cloro não são capazes

de  remover  toda  a  diversidade  de  poluentes  existentes  em  muitos  mananciais

(CAMPOS, 2005). Diante desse quadro e a fim de reduzir a exploração dos nossos

mananciais, métodos alternativos aos modelos tradicionais de captação e tratamento

de água vêm conquistando seu espaço no mercado e no ramo da pesquisa. Um

desses é o tratamento de águas salobras e salinas.

O mundo já possui mais de 16 mil unidades de dessalinização em operação,

com  destaque  para  os  processos  de  separação  por  membranas  filtrantes.

Considerando o aquecimento global e o aumento populacional nas regiões costeiras,



a  tendência  é  de  expansão  da  adoção  de  sistemas  de  dessalinização  de  água

salobra  e  do  mar.  O  avanço  tecnológico  tem  ajudado  a  reduzir  os  custos  da

dessalinização,  o  que  inclui  a  completa  automação  dos  processos  e  o

desenvolvimento de novas membranas (TALBOT, 2014). O sistema de membranas

filtrantes vem sendo uma opção cada vez mais estudada e utilizada em diversos

países. Esse sistema é capaz de atingir elevados níveis de qualidade da água para

consumo  ou  até  como  solução  para  substituir  diversas  operações  e  processos

unitários de tratamento (CAMPOS, 2005). 

Uma  membrana  filtrante  é  definida  como  uma  barreira  que  permite

seletivamente  a  passagem  de  alguns  componentes,  e  permite  que  alguns

componentes  possam  passar  através  da  membrana  mais  rapidamente  do  que

outros.  O processo de filtração consiste  em três  correntes:  alimentação,  produto

permeado e produto retido. (SINGH, 2015)

OBJETIVOS

Nosso estudo visa a pesquisar, dimensionar e construir uma instalação de 

osmose reversa, voltada à dessalinização de águas salobras com teor de salinidade 

não superior a 2000 ppm. A realização de ensaios após a construção do protótipo na

bancada será o objetivo final da pesquisa, gerando dados que permitirão avaliar a 

eficiência do modelo em pequena escala e posterior expansão para maior escala.

METODOLOGIA

A parte teórica e de cálculos envolve a análise de capacidade operacional de 

uma membrana de OR para água salobra, dimensionamento de um sistema simples 

de pré-tratamento (a fim de retirar principalmente os sólidos suspensos), seleção da 

bomba hidráulica mais adequada e análise do fluxo e da qualidade do permeado e 

do concentrado. A parte construtiva se constituirá de uma bancada de ensaios, 

composta por tanques de armazenamento, bomba de pistão, tubulação com 

manômetros e membrana de osmose reversa. A água a ser fornecida para o 

processo será gerada em laboratório e com a salinidade próxima a 1900 ppm.

DESENVOLVIMENTO



O estudo partiu da escolha de uma membrana de osmose reversa capaz de 

tratar águas com salinidade até 2000 ppm. Com os dados de pressão e vazão 

necessárias, foi possível determinar uma bomba de pistão. O layout do protótipo já 

foi definido.

RESULTADOS PRELIMINARES

O modelo já está em desenvolvimento e a expectativa é de alcançar 

salinidade inferior a 500 ppm no produto permeado, que deve atender os padrões de

potabilidade.
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