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RESUMO: Embora no Semiárido brasileiro, predomine o embasamento cristalino com poços
apresentando qualidade comprometida por sais, resta à tecnologia de dessalinização como fonte
primária para obtenção de água potável visando o atendimento da demanda hídrica para consumo
humano. O objetivo desse trabalho foi obter um estudo teórico sobre as principais técnicas de
dessalinização para água salobra, bem como uma comparação destes processos em seus termos de suas
vantagens e desvantagens na busca de determinar qual tecnologia mais se adéqua as características do
município e propor a implantação de um sistema de dessalinização e purificação de água para Santa
Inês na Paraíba. O presente estudo trás o diagnóstico da atual situação da água destinada ao consumo
humano no município. Sendo abordada uma discussão entre as tecnologias de dessalinização como
proposta para possível implantação, analisando aspectos que dizem respeito ao custo beneficio como:
conservação, manutenção e operacionalização, aos parâmetros técnicos, a qualidade e quantidade de
água e aos impactos ambientais causados pelos rejeitos.
PALAVRAS–CHAVE: Dessalinização, Santa Inês, Água Salobra.
TECHNOLOGY FOR TREATMENT OF BRACKISH WATER: CASE STUDY AT SANTA
INÊS.
ABSTRACT: Even the limpid basement predominates in the Brazilian semiarid, with wells having
their quality compromised by salts, it remains the desalination technology as the primary source for
obtaining drinking water in order to meet the water demand for human consumption. The aim of this
study was to obtain a theoretical review on the key techniques for brackish water desalination, and it
was also a comparison of these processes in terms of their advantages and disadvantages in the seeking
to determine which technology is the best appropriate to the characteristics of the municipality and
proposing the deployment of a system for desalination and purification of water for Santa Inês in
Paraiba. This discussion contains the diagnosis of the current situation of water that is intended for
human consumption in the city. It is approached a discussion between desalination technologies as a
proposal for a possible deployment, by the analysis on aspects related o the values as: conservation,
maintenance and operation, technical parameters, quality and quantity of water, and environmental
impacts of tailings.
KEYWORDS: Desalination; Santa Inês; Water Brackish.

INTRODUÇÃO: A água é uma fonte ou recurso natural mais importante para todas as formas de vida
na terra. Ela esta presente em todos os organismos vivos, fazendo parte de uma infinidade de
substâncias e órgãos. Tendo importância aos processos vitais e a saúde humana. A água é essencial
para o funcionamento biológico em todos os níveis (ALVES, 2013). A escassez da água de boa
qualidade tem atormentado muitas comunidades e os seres humanos. Pois, na natureza, a água nunca
se encontra em estado totalmente puro. Isso ocorre porque ela possui enorme capacidade de dissolver
outras substâncias, principalmente, sais minerais, gases e matéria orgânica. Tornando-a esta por sua
vez salobra (MACEDO, 2000). A contaminação da água por sais é praticamente irreversível e a água
salobra resultante dessa contaminação é causa de várias doenças a exemplo de pressão alta e
problemas renais precoces, se ingerida desde a tenra idade. Um exemplo disso são as águas salobras
do Nordeste brasileiro (TUNDISI, 2011). A exemplo da cidade de Santa Inês. No Brasil a água para
consumo humano é uma das grandes limitações da zona do semiárido. Atualmente a região possui um
elevado numero de poços tubulares, sendo a maioria, de água salobra ou salina, devido estar localizado
no embasamento cristalino, cujas águas são compostas de sais alteradas pela intemperização das
rochas (FRANÇA, 2004). As regiões áridas e semiáridas, caracterizadas pela variabilidade climática e
constantes secas, são aquelas em que os problemas de escassez de água são mais expressivos. Faz
assim necessário encontrar meios e tecnologias alternativas, que permitissem ultrapassar limitações
hídricas (ARAUJO, 2013). Uma das formas de amenizar o quadro de déficit hídrico da região nordeste
seria uma maior utilização das águas subterrâneas. Porém, devido à qualidade química muitas vezes
não favorável, ou seja, águas salobras com elevados teores salinos, estas necessitam ser dessalinizadas
(LABORDE et al., 2001). A dessalinização é um processo de tratamento destinado a remover sais e
outros minerais ou químicos da água do mar e salobra, tornando-a potável, para consumo. A
dessalinização é uma das tecnologias alternativas para obtenção de água doce, que já vem sendo
bastante utilizada em países do Médio Oriente como: Turquia, Kuwait, entre outros
(MARCOVECCHIO et al, 2005). Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, através da
Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, considera-se água doce àquela que possui salinidade igual
ou inferior a 0,5% (500 ppm); salobra aquela com salinidade superior a 0,5% e inferior a 30%; e salina
a que possui salinidade acima de 30% (3.000 ppm) (BRASIL, 2005). As unidades de dessalinização
podem receber água de várias origens, sejam superficiais, como oceanos, mares, rios, entre outros, ou
subterrâneas, como aquíferos, poços, ou outro tipo de galerias de infiltração, o que irá determinar o
grau de salinidade presente (ARAUJO, 2013). O objetivo desse trabalho foi obter um estudo teórico
sobre os principais processos para dessalinização da água salobra bem como uma comparação destes
processos em seus termos de suas vantagens e desvantagens na busca de determinar a tecnologia que
mais se adéqua as características do município de Santa Inês-PB.
MATERIAL E MÉTODOS: O município de Santa Inês localiza-se no alto sertão da Paraíba (Brasil),
esta inserida na microrregião de Itaporanga. Esta a 497 km da Capital João pessoa, abrangendo uma
área de 324,422 Km², (IBGE, 2010). Para o estudo de processos de dessalinização possíveis de serem
implantados no município de Santa Inês utilizou-se estudos de três tecnologias que se destacam no
mundo, são elas: Eletrodiálise, Evaporação Multi-Flash e a Osmose Reversa. Fez-se necessário
realizar varias atividades, cujo principal objetivo foi à coleta de informações em três fases. Na
primeira fase foi realizado um levantamento bibliográfico de materiais elaborados através da internet,
livros, artigos científicos e legislação referente, dissertações e teses referentes a tecnologias de
dessalinização que enfatizassem técnicas para implantação, manuseio, operação, sustentabilidade e
custo benefício, assim como levantamento das leis ambientais federais. Posteriormente, foi realizado
levantamento de mapas. Na segunda fase foram realizadas visitas técnicas de campo para
reconhecimento das características da área do município, assim como a realização da coletada de
dados através de fotografias e das amostras da água do poço destinado ao abastecimento da cidade.
Quando as amostras foram armazenadas em frascos de polietileno, com capacidade para 2 litros,
devidamente identificada e enviada para o Laboratório de Análise de águas. Após o transporte do
material de Santa Inês até João Pessoa, foram entregues as amostras no laboratório da SUDEMA onde
foram realizadas as análises qualitativas para determinar o teor de sais dissolvidos na água com base
nos parâmetros vigente na resolução CONAMA Nº: 357, de 17 de março de 2005, onde buscou definir
seu perfil químico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos aspectos bastante discutidos na dessalinização, um é a
qualidade da água produzida, pois dos fatores mais importantes e que causam mais preocupação, é o
impacto desta na saúde humana (WHO, 2007). O consumo de energia representa a maior parcela dos
custos, em uma proporção de 100%, os valores são equivalentes a: 55,2% para o processo por MSF e
de 42,6% para a OR, (Araujo, 2013). A produção de água por OR é largamente independente de
variáveis externas, especialmente as ligadas ao clima, tendo apenas que se garantir o funcionamento da
estação de dessalinização (COOLEY et al., 2006). Tendo em vista que para cumprir sua função no
corpo humano, a água deve possuir sais. Só que esta concentração não pode ultrapassar certo limite,
pois quando isto ocorre, prejuízos irreparáveis são causados à saúde humana. A água potável deve ter
uma concentração máxima de sal de 500 ppm, o que não acontece em Santa Inês que o teor salino é
igual a 2.400 ppm. Dentre os fatores que influem na escolha do método de disposição podem ser
citados: volume ou quantidade do concentrado, qualidade deste (que inclui os produtos químicos
usados no processo), localização física ou geográfica e capacidade do ponto de descarga, licença e
requerimentos para fazê-lo, possíveis impactos, capacidade de mitigação destes, aceitação pública,
custos, capacidade de expansão das instalações e etc. O emprego da eletrodiálise é competitiva
comparada à osmose inversa para dessalinização de águas, onde a salinidade varia na faixa de 0,5 a
2.000 ppm. Acima disso, a osmose inversa é considerada mais atrativa (CENPES/PDEDS/BTA,
2004). Sendo assim esta ultima é a que melhor se enquadra com o perfil químico da água da cidade
que por sua vez apresenta concentrações superiores a 2.000 PPM. As tecnologias de dessalinização são
métodos de obtenção de água potável a partir de águas com elevado teor de sais dissolvido que
surgiram para disponibilizá-la às populações estabelecidas em regiões áridas e semiáridas com
escassez de água, a osmose reversa firmou-se como um dos principais métodos de dessalinização de
água salobra subterrânea. A versatilidade reconhecida à técnica de osmose reversa, para além das suas
vantagens ambientais e econômicas, especialmente relacionadas com o consumo de energia e
químicos utilizados, torna a engenharia de membranas para dessalinização como um caminho possível
para a produção sustentável de água doce (ARAUJO, 2013). Uma das vantagens da dessalinização por
osmose reversa é o potencial de produção de água de alta qualidade, pois tem um alto potencial de
remoção de impurezas indesejados da água alem dos sais, o que pode ser visto como uma grande
melhoria sobre as restantes fontes de produção de água existentes. Grande parte da remoção é efetuada
pelas membranas, já no caso das unidades por destilação térmica é necessário que a água se mantenha
por longos períodos a altas temperaturas de forma a eliminar eficazmente os agentes patogênicos
(WHO, 2007). O que faz da dessalinização térmica menos eficaz.
CONCLUSÕES: - A distribuição de água no município de Santa Inês é oriunda do subsolo, de
péssima qualidade, e evidencia forte salobridade e necessita de providências urgentes, pois está com
níveis de salinidade acima dos padrões recomendados pelo Ministério da Saúde; - Constatou-se a
presença de sais como predominantes: os cátions: Cálcio, Magnésio, Sódio (Ca2+, Mg2+, Na+) e os
ânions: Bicarbonato, Sulfato, Cloreto (HCO3 -, SO4 2-, Cl-). E Observou-se que os íons de maior
presença nas águas dos poços foram o cloreto, o sódio e o magnésio; - Os outros métodos pesquisados
são menos eficientes, mais trabalhosos e onerosos que o da Osmose Reversa. Principalmente no que
diz respeito aos rejeitos ou resíduos, pois são mais fáceis de manusear na Osmose Reversa; - Os outros
métodos pesquisados são menos eficientes, mais trabalhosos e onerosos que o da Osmose Reversa.
Principalmente no que diz respeito aos rejeitos ou resíduos, pois são mais fáceis de manusear na
Osmose Reversa.
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