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RESUMO 

O  programa de dessalinização  do estado do Ceará permitiu a exploração de águas subterrâneas por meio  da 
instalação de unidades de dessalinização no interior do estado, com a finalidade de converter água salgada ou 
salobra em água potável. Este trabalho teve por objetivo  realizar um estudo para avaliar o desempenho de três 
unidades de dessalinização, denominadas de unidades 1, 2 e 3, localizadas nos municípios de Caucaia, 
Chorozinho e Ocara. Primeiramente, realizou-se uma pesquisa de campo, onde foram caracterizados os 
problemas das unidades; registrados dados sobre vazão, taxa de rejeição de sais (TRS) e taxa de recuperação, 
ou seja, percentual de água de alimentação convertida em água permeada; e, por último, coletaram-se amostras 
de águas dos poços, de permeados (águas dessalinizadas) e de rejeitos para análise. Os rejeitos foram 
produzidos na  proporção de 89%, 55% e 84 % do volume da água de alimentação, para as unidades 1, 2 e 3, 
respectivamente. Observou-se maior taxa de recuperação para a unidade 2, que foi de 46%, seguida das 
unidades 3 e 1, com 17% e 11%, respectivamente. Após a realização das análises, pôde-se observar que as 
águas dos poços, além da salinidade excessiva, apresentam elevada dureza e alta concentração de sódio (Na+), 
sendo este, na maioria das vezes, o principal íon associado ao cloreto (Cl-). Os resultados dos sólidos totais 
dissolvidos (STD) e Cl-, em todas as amostras do permeado, encontram-se nos padrões recomendados pela 
legislação brasileira. As análises bacteriológicas mostraram que três poços estavam contaminados por 
bactérias coliformes totais, e apenas o poço da unidade 3 apresentou coliformes fecais. Para os permeados, 
observaram-se que os percentuais de remoção de bactérias nas membranas de dessalinização corresponderam 
a 92%, 100% e 94% nas unidades 1, 2 e 3, respectivamente. Isso vem demonstrar que apenas a água da 
unidade 2 enquadra-se nos padrões de potabilidade quanto aos parâmetros analisados.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Dessalinização, dessalinizadores de água, osmose reversa, rejeito. 
 
 
INTRODUÇÃO 

O estado do Ceará, localizado na região Nordeste do Brasil, ocupa uma área de 148.016 km2. Na região 
litorânea, as temperaturas médias anuais encontram-se entre 25 ºC e 27 ºC, enquanto, na região das serras, se 
registram as mais baixas temperaturas médias anuais, situadas entre 22 ºC e 26 ºC. No sertão semi-árido, as 
temperaturas são mais elevadas, com médias anuais entre 25 ºC e 28 ºC, pois essa região sofre influência dos 
fatores: baixas altitudes, alta evapotranspiração e baixos teores de umidade relativa do ar. A pluviosidade, 
média geral do estado, é de 750 mm e as precipitações situam-se em valores de 400 mm  até 2.000 mm, com 
índices mensais superiores a 200 mm (IPLANCE, 1997). 
A geomorfologia é constituída por duas macroestruturas: rochas cristalinas e rochas sedimentares. O 
embasamento cristalino domina a maior parte do estado, representando cerca de 75% do território. A baixa 
porosidade das rochas cristalinas não permite uma taxa elevada de armazenamento de água, representando 
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apenas 5% das águas subterrâneas (CEARÁ, 1992). É preciso ressaltar que, durante o verão, os rios secam, 
assim como a grande maioria dos açudes. Diante das condições desfavoráveis, tais como clima, índice 
pluviométrico, irregularidade na distribuição de chuvas e estrutura de rochas cristalinas, pôde-se concluir que 
os recursos hídricos no estado estão comprometidos.  
 
Baseado nesse fato, o Governo do Estado do Ceará implantou programas relacionados à gestão das águas 
subterrâneas, com o objetivo de contribuir, de forma permanente, para a regularização do abastecimento das 
comunidades rurais. Dentre eles, destaca-se o Projeto de Águas Subterrâneas e Investigações do Subsolo 
(Proasis), que teve por objetivo a ampliação da oferta hídrica subterrânea do estado por meio da perfuração, 
instalação e recuperação de poços tubulares, além da instalação de unidades de dessalinização, visto que as 
águas subterrâneas apresentam elevadas concentrações de sais tornando-se inviável para o consumo em geral. 
Os dados do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) mostraram que 38 % do total de poços cadastrados 
possuem salinidade acima de 500 mg/L, e que 5.000 pequenas comunidades consomem água com teor de 
salinidade acima de 1.000 mg/L de sólidos totais dissolvidos (STD) (CPRM, 1999). 
 
A tecnologia de dessalinização empregada consistiu no processo de separação por osmose reversa, cuja 
solução salina atravessa a membrana, por meio da aplicação de uma pressão,  ficando retidos na membrana os 
íons dos sais nela dissolvidos. 
 
Com foco no programa, realizou-se um estudo a fim de avaliar o desempenho de três dessalinizadores. Para 
tanto, examinaram-se as características dos dessalinizadores, considerando suas condições de funcionamento, 
os fatores que influenciam no desempenho, a qualidade das águas de alimentação e do permeado, e as formas 
de aproveitamento do rejeito. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foram escolhidas três unidades de dessalinização, denominadas de unidades 1, 2 e 3, localizadas nos 
municípios de Caucaia, Chorozinho e Ocara, que geram rejeitos de baixa, média e alta concentração de 
cloreto.  
 
Primeiramente, realizou-se, por meio de entrevistas e preenchimento de questionários, uma pesquisa de campo 
para obter informações sobre as unidades de dessalinização. Na  oportunidade,  também foram coletadas 
amostras de águas dos poços, de permeados e de rejeitos para análise. As amostras destinadas às análises 
físico-químicas foram coletadas em garrafas plásticas e aquelas destinadas às análises bacteriológicas, em 
frascos de vidro esterilizados. As amostras foram refrigeradas e transportadas, em caixa de isopor, para os 
laboratórios do Núcleo de Tecnologia Industrial (Nutec), num tempo inferior a quatro horas, e analisadas, em 
triplicata, após doze horas de coleta.  
 
As amostras foram quantificadas quanto ao pH, temperatura, turbidez, cor aparente, condutividade elétrica, 
alcalinidade total, dureza, matéria orgânica, sólidos dissolvidos, sólidos totais, cálcio, magnésio, potássio, 
ferro, sódio, cloreto, sulfato, nitrato, coliformes totais e fecais. Dos parâmetros citados, pH, temperatura e 
condutividade foram determinados in loco. 
 
 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A seguir, são apresentados os dados levantados durante a realização da pesquisa de campo, para as três 
unidades de dessalinização. 
 
Unidades de dessalinização 

A unidade 1 está instalada no convento Cordimariano na cidade de Caucaia. Os problemas mais freqüentes 
dessa unidade ocorrem devido à quebra da bomba de alta pressão e ao excesso de impurezas provenientes da 
água do poço, tais como ferro e calcários, que podem prejudicar os filtros e as membranas do dessalinizador. 
O corpo receptor do rejeito é uma lagoa situada aproximadamente a 200 m do poço que alimenta o 
dessalinizador.  
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A unidade 2 está instalada a 68 km de Fortaleza, na localidade Triângulo de Quixadá, município de 
Chorozinho. Os problemas dessa unidade ocorrem devido ao excesso de impurezas provenientes da água do 
poço, por exemplo, partículas minerais resultantes da degradação de rochas, que podem prejudicar as bombas, 
os filtros, e danificar as membranas. Viu-se, com preocupação, a injeção do rejeito em uma cacimba com 15 m 
de profundidade e a 10 m de distância do poço, representando risco de se agravar a salinidade do poço. 
 
A unidade 3 está instalada na fazenda Lagoa do Serrote, localizada no km 31 da Estrada do Algodão, 
município de Ocara. O elevado índice de salinização da água do poço traz problemas constantes à unidade de 
dessalinização, tais como quebra de bomba, rompimento de tubulação e incrustações das membranas. Por 
outro lado, isso representa muito pouco diante dos possíveis danos ao meio ambiente, como o despejo do 
rejeito diretamente no solo, em buracos de formigueiros. 
 
Cada unidade foi projetada e montada de acordo com a vazão da água de alimentação (poço), porém com um 
nível de produção capaz de atender a demanda de cada comunidade. Na tabela 1, tem-se a vazão das águas de 
alimentação, das águas permeabilizadas e dos rejeitos, sendo esses produzidos na proporção de 89 %, 55 % e 
84 % do volume da água de alimentação. 
 
O termo recuperação refere-se à quantidade da água permeabilizada produzida. A taxa de recuperação obtida 
foi de 11 %, 46 %, e 17 % para as unidades 1, 2 e 3, respectivamente. Observa-se que a unidade 2 apresentou 
maior taxa de recuperação, no entanto isso reduz o volume de água a ser rejeitada e, conseqüentemente, 
aumenta a concentração de sais no rejeito. Alguns projetistas recomendam taxa de recuperação baixa, pois se 
produz um rejeito menos concentrado e conseqüentemente se polui menos o meio ambiente. 
 

 TABELA 1 – Vazão da água do poço, da água dessalinizada e do rejeito. 
Vazão (L/h) Unidade Poço Água dessalinizada Rejeito 

1 1.700 200 1.500 
2 2.200 1.000 1.200 
3 1.800 300 1.500 

 
A eficiência das membranas é avaliada pela taxa de rejeição dos sais (TRS) calculada a partir da concentração 
de STD. A TRS foi de 96 %, 95 %, 98 % para as unidades 1, 2 e 3, respectivamente. Observa-se que as taxas 
de rejeição se encontram na faixa de 90 % a 99,8%, conforme recomenda a literatura (DOW CHEMICAL 
COMPANY, 1990). Ressalta-se que a eficiência do equipamento está diretamente relacionada, entre outros 
fatores, à manutenção das membranas, pois, quando não adequada, ocasiona passagem de sais, que resultará 
em um permeado com maior teor de sais, assim reduzindo a TRS. 
 
Parâmetros determinados 

Os resultados de pH, temperatura e condutividade elétrica, mostrados na tabela 2, foram determinados in loco. 
Pôde-se observar que, das unidades estudadas, a unidade 3 possui maior condutividade elétrica, o que implica 
maior salinidade. Isso se deve, provavelmente, à natureza do aqüífero e das formações geológicas com as 
quais a água entra em contato, já que essa unidade possui os mesmos aspectos fisiográficos da unidade 2. Em 
termos de pH, observou-se que a unidade 3 apresentou valores inferiores aos das demais. Esse parâmetro 
também pode contribuir para a salinidade das águas, visto que a diminuição do pH favorece a dissolução das 
rochas. Os valores de STD e cloreto (Cl-), também mostrados na tabela 2, foram determinados em 
laboratórios, assim como os demais parâmetros. A concentração de Cl- nos rejeitos foi superior à concentração 
de Cl- encontrada nas águas dos poços em 4%, 43% e 13% para as unidades 1, 2 e 3, respectivamente. Após a 
realização das análises, viu-se que as águas dos poços, além da salinidade excessiva, apresentam elevada 
dureza e alta concentração de sódio (Na+), sendo  este último, na maioria das vezes, o principal íon associado 
ao Cl-. Os resultados de STD e Cl-, em todas as amostras do permeado, se encontram nos padrões 
recomendados pela legislação brasileira. O valor máximo permitido de aceitação para o consumo humano é de 
1.000 mg/L de STD e de 250 mg de Cl-/L (BRASIL, 2004).  
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TABELA 2 – Características físico-químicas das amostras coletadas nas unidades de dessalinização. 
Unidade Amostra pH T 

(ºC) 
Cond.*
(μS/cm) 

STD 
(mg/L) 

Cloreto 
(mg Cl-/L) 

Poço 6,6 30 4.940 2.750 1.581 
Permeado 6,6 30 169 101 43 1 

Rejeito 6,7 30 5.160 3.010 1.678 
Poço 6,3 32 8.350 5.806 3.101 

Permeado 6,4 32 490 268 133 2 
Rejeito 6,3 32 13.400 11.718 5.458 
Poço 5,5 32 22.300 16.822 8.835 

Permeado 5,6 32 870 352 230 3 
Rejeito 5,4 32 25.630 19.494 10.200 

*Condutividade. 
 
Mediante as análises físico-químicas realizadas com os rejeitos, pôde-se perceber pela tabela 3, entre os íons 
determinados, os cátions Ca2+, Mg2+, Na+ e K+, e os ânions SO4

2- e HCO3
-, além do Cl-. A tabela 4 mostra, em 

ordem crescente, a concentração dos cátions presentes nos rejeitos, e a tabela 5, o percentual estimado dos 
ânions identificados. Ressalta-se que os íons encontrados nos rejeitos podem estar relacionados à natureza das 
rochas. 
 

TABELA 3 – Características físico-químicas das amostras coletadas nas unidades de dessalinização. 
Parâmetros Rejeito 1 Rejeito 2 Rejeito 3 

pH a 25o C* 7,2 8,3 7,7 
Temperatura (oC)* 27 27 27 
Turbidez (uT) 0,95 0,40 0,70 
Cor aparente (uH) 5 9 12 
Condutividade elétrica (μS/cm)* 5.400 13.000 24.500 
Alcalinidade total (mg CaCO3/L) 245,5 139,3 55,7 
Dureza total (mg CaCO3/L) 1.386 4.562 10.977 
Matéria orgânica (mg O2 cons./L) 7,1 5,6 9,2 
Sólidos dissolvidos (mg/L) 2.830 10.738 19.310 
Sólidos totais (mg/L) 3.010 11.718 19.494 
Cálcio (mg Ca/L) 165,6 261,7 1.407,4 
Magnésio (mg Mg/L) 236,2 949,5 1.812,0 
Sódio (mg Na/L) 488,0 1.440,0 1.480,0 
Potássio (mg K/L) 38,6 123,2 251,0 
Ferro (mg Fe/L) < 0,1 < 0,1 0,1 
Manganês (mg Mn/L) 0,70 **N **N 
Cloreto (mg Cl-/L)* 1.678 5.458 10.200 
Sulfato (mg SO4

2-/L) 3,3 5,9 71,1 
Nitrato (mg N-NO3

-/L) 0,6 3,3 2,0 
Coliformes totais (NMP/100ml) 4,6 x 102 < 3,0 7,8 x 102

Coliformes fecais (NMP/100ml) < 3,0 < 3,0 69,7 
Legenda: * = valor médio, **N = não determinado. 

 
TABELA 4 – Ordem crescente de cátions identificados nos rejeitos de dessalinizadores. 

Rejeito Cátions 
1 K+ < Ca2+ < Mg2+ < Na+

2 K+ < Ca2+ < Mg2+ < Na+

3 K+ < Ca2+ < Na+ < Mg2+
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TABELA 5 – Percentual estimado dos ânions determinados nos rejeitos de dessalinizadores. 
Ânions (%) Rejeito 

SO4
2- Cl- HCO3

-

1 0,17 84,50 15,0 
2 0,10 96,90 3,0 
3 0,69 98,65 0,66 

 
Se os rejeitos estudados fossem submetidos à evaporação solar, seriam encontrados diversos sais, sendo maior 
o percentual dos sais sob a forma de Cl-. Diante dos resultados, é possível afirmar que, nos rejeitos 1 e 2, 
predominaria o NaCl, e no rejeito 3, o MgCl2. 
 
O teor de ferro e manganês no rejeito 1 foi de 0,09 mg de Fe/L e 1,10 mg/L de Mn/L, respectivamente. A 
presença de manganês pode estar relacionada às impurezas presentes na água do poço, como traços de calcário 
e outros minerais. As águas dos poços apresentaram alta dureza, sendo 1.325 mg, 2.685 mg e 9.716 mg de 
CaCO3/L para as unidades 1, 2 e 3, respectivamente. 
 
Na figura 1, tem-se o percentual de íons sódio (Na+) e de cátions totais (Ca2+, Mg2+ e K+) determinados nas 
águas dos poços. Nas amostras dos poços 1 e 2, o íon predominante é o Na+, enquanto no poço 3 é o Mg2+. 
Em relação aos ânions, a figura 2 mostra o percentual de Cl- e de ânions totais (HCO3

- e SO4
2-) quantificados 

nas águas dos poços; independente das amostras, o Cl- apresentou-se com maior percentual; concentrações 
menores de HCO3

- e SO4
2- foram encontradas e os íons CO3

2- e OH- não foram identificados. 
 

1 2 3

71,1

28,5

49,9

50,1

47,0

53,0

%

 Na+

 Cátions totais

 
1 2 3

1,43,3

15,8

84,2
96,7

98,6

%

 Cl-

 Ânions totais

 
FIGURA 1 – Percentual de Na+ e de cátions totais nos 
poços. 

FIGURA 2 – Percentual de Cl- e de ânions totais 
nos poços. 

 
A tabela 5 apresenta os resultados obtidos nos ensaios bacteriológicos. Os valores mostram que os três poços 
estavam contaminados por bactérias coliformes totais, e apenas o poço da unidade 3 apresentou coliforme 
fecal. Para os permeados, observou-se que os percentuais de remoção das bactérias nas membranas de 
dessalinização corresponderam a 92%, 100% e 94% nas unidades 1, 2 e 3, respectivamente. Isso vem 
demonstrar que apenas a água da unidade 2 enquadra-se nos padrões de potabilidade quanto aos parâmetros 
analisados. Segundo Dow Chemical Company (1990), a taxa de remoção para a Osmose Reversa (OR) é de 
99,9% de bactérias. Diante dessa realidade, coloca-se em dúvida a origem dessa contaminação, visto que as 
amostras foram coletadas seguindo-se as normas assépticas, e as análises foram realizadas em triplicata. Por 
outro lado, nada se pode assegurar sobre possíveis contaminações nas instalações da unidade de 
dessalinização. 
 
A figura 3 mostra a condutividade elétrica e os sólidos dissolvidos nos rejeitos das unidades 1, 2 e 3. A 
concentração de Na+ e de Cl- estão registrados na figura 4.  
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10.200
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1.649

488
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1.780
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FIGURA 3 – Condutividade elétrica e sólidos 
dissolvidos nos rejeitos das unidades 1, 2 e 3. 

FIGURA 4 – Concentração do íon Na+ e de Cl- nos 
rejeitos das unidades 1, 2 e 3. 

 
O volume de rejeitos produzidos nas unidades de dessalinização é alto e sua disposição, em todos os casos, é 
feita de forma inadequada. Na unidade 1, o corpo receptor do rejeito é uma lagoa que fica aproximadamente a 
200 m do poço que alimenta o dessalinizador. Na unidade 2, o rejeito é injetado em uma cacimba com 15 m de 
profundidade e a 10 m de distância do poço; na unidade 3, é despejado diretamente no solo em buracos de 
formigueiros.  
 
 
CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Com base nos questionários aplicados e nas análises realizadas, observou-se que a taxa de rejeição de sais das 
unidades encontram-se na faixa recomendada pela literatura. Constatou-se que os cátions predominantes nas 
águas dos poços foram o Na+ e o Mg2+. As águas dos poços e de duas amostras de água dessalinizada 
apresentaram contaminação por bactérias do grupo coliforme, mostrando a necessidade da desinfecção da 
água dessalinizada. 
 
Ressalta-se que os rejeitos provenientes das unidades estudados são águas com salinidade extremamente alta e 
conteúdo de Na+ muito elevado. Dessa maneira, preocupa a forma de disposição dos rejeitos, que podem 
trazer impactos ambientais negativos; dentre eles, a erosão do solo e a salinização do solo e das águas. 
 
Assim, recomendam-se estudos para a prática do reúso de rejeitos de dessalinizadores de água, por exemplo, a 
geração de hipoclorito de sódio in situ por eletrólise, no intuito de minimizar os impactos ambientais e 
contribuir na melhoria da qualidade de vida das pessoas.  
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