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1. RESUMO 

Diante dos problemas que estamos vivendo de escassez de água potável 

cada vez mais acelerado em diversas regiões do Brasil e do Mundo. A problemática 

da água doce não está distribuída uniformemente pelo globo; além do crescimento 

demográfico e consumo excessivo, tornando água disponível cada vez mais 

incompatível. O foco deste trabalho é apresentar como a tecnologia de 

dessalinização por Osmose Reversa através de membranas, passa a ser uma 

excelente alternativa para atual crise hídrica. Demonstrar que a água dessalinizada 

atende os parâmetros físico, químico, biológico de qualidade para consumo humano 

e atende normas técnicas. 

 

2. INTRODUÇÃO  

O crescimento demográfico vem cada vez mais acelerando e também o 

consumo excessivo e o alto índice de perda se tornam cada vez mais incompatível 

com a disponibilidade de água em nossos reservatórios, isso exige uma 

preocupação maior de se implantar inovações e planejamentos para utilizar outros 

recursos hídricos. 

O processo que pode ser a solução para nossa crise hídrica, poderá estar na 

água salina que é constituído por mares e oceanos que ocupa a maior parte da 

superfície da Terra. 

Mostrar a importância da utilização do processo de dessalinização por 

Osmose Reversa realizada através de membranas na qual água é bombeada 

através de alta pressão sobre a membrana que retêm os sais e transforma em água 

própria para consumo humano. 

 

3. OBJETIVOS 

Buscar esclarecer o processo de dessalinização por osmose reversa, 

mostrando sua importância perante a população que ao consumir água 

dessalinizada supre as necessidades dos usuários. 

 

4. METODOLOGIA 

Busca o desenvolvimento com base bibliográfica, conceitual, estudos e 

pesquisas para implantação do processo de dessalinização; mostrando sua 

eficiência e importância. 



O trabalho tem objetivo de esquematizar todas as etapas do processo de 

dessalinização e o funcionamento das membranas, também apresentar resultados 

que a água está dentro dos padrões da qualidade de água para consumo humano. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para transformar água dessalinizada em potável necessita passar por varias 

etapas conforme fluxograma 1. Água do mar é levada para uma estação e água é 

captada do mar, não pode ser de qualquer lugar pois existem cidades que possuem  

emissários submarinos, portanto deve-se ser captada fora da áreas das correntes 

marítimas desses equipamentos de esgoto. 

 Na estação de tratamento, inicia-se com a remoção de algas, areias. 

Seguindo para o sistema de osmose reversa (formado por membranas) que separa 

o sal da água; em um tanque armazena a água potável e restante da água com sal é 

devolvida para o mar, fato este que preocupa os ambientalistas, pois a água é em 

torno de duas vezes mais concentrada e só retorna a sua salinidade normal dentro 

de 50 a 70 metros do local que é despejado, e poderá causar impactos a biota 

marinha. Uma das particularidades da dessalinização é que não depende 

diretamente de fatores da natureza, tendo que chover para captar a água como no 

reúso da água da chuva. 

 

Na Osmose Reversa é retido, pelas membranas, todo material solúvel ou em 

suspensão como sais, impurezas, bactérias e outros. A mesma ocorre quando é 

submetida a uma alta pressão sobre a membrana. 

A membrana é definida como uma barreira permeável e seletiva, que 

restringe e separa em duas soluções quando se aplica uma força externa (pressão). 

Durante o processo de separação por membranas, a corrente de alimentação 

motivará um fluxo tangencial que ao percorrer a superfície da membrana, ocorrerá à 

Fluxograma 1 - Processo de Dessalinização. Fonte: Autores 
 



separação em duas correntes distintas o permeado e o concentrado ou rejeito. O 

rejeito é o fluxo a ser descartado, pois possui altas concentrações de saís e 

partículas contaminantes. Existem alguns tipos de membranas de osmose reversa, a 

mais utilizada é de fibra espiral. 

A fibra espiral é utilizada quando aplicada a altas pressões. A membrana 

espiral é feita por tubos de PVC ou aço inoxidável. Existem espaçadores que são 

enrolados em volta do tubo coletor central. Os canais de alimentação são 

delimitados por membradas dos dois lados, o canal rejeito ou concentrado é mantido 

aberto por espaçadores (telas). Por onde há o escoamento do fluxo permeado, 

sendo colocado em contato com o segundo espaçador, formado por uma tela de 

tecido fino e poroso, que tem a utilidade de manter aberto a canal de filtração de 

água. (SCHNEIDER; TSUTIYA, 2001). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após os ensaios de laboratório com amostra de água dessalinizada 

envasada, poderão ser analisados os parâmetros de qualidade de água para 

consumo humano, comparando-se os resultados obtidos com a resolução RDC n° 

275/05 e RDC n° 274/05 e relacionando com a Portaria MS n° 2914/11, antes de um 

parecer final. 
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