
XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  1 

 

XII SIMPÓSIO DE RECURSOS HIDRÍCOS DO NORDESTE 

 
 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE DESSALINIZADORES NO 

MUNICÍPIO DE PASSIRA – PERNAMBUCO 

 

Marcílio Monteiro da Silva*
1
;Vicente N. L. Silva

2
;Andréa Monteiro Santana Silva Brito

3
& Hélida 

Karla Philippini da Silva
4
 

 

RESUMO: O objetivo do trabalho proposto foi avaliar a qualidade da água dessalinizada no 

Município de Passira – Pernambuco. Para tanto, foram analisados 21 parâmetros físico-químicos 

(Alcalinidade bicarbonatos, Alcalinidade Carbonatos, Alcalinidade Hidróxidos, Amônia, Cálcio, 

Cloretos, Condutividade, Cor real, Dureza total, Ferro Total, Magnésio, Manganês Total, Nitratos, 

Nitritos, pH, Potássios, Sódio, Sólidos Dissolvidos Totais, Sílica Total Reativa, Sulfatos e 

Turbidez) da água antes e após o tratamento por osmose reversa e os resultados obtidos foram 

comparados com os valores máximo permitidos pela Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do 

Ministério da Saúde, em relação à potabilidade. Com base nos resultados iniciais de todos os 

parâmetros estudados foi possível observar que a água antes do processo de dessalinização não é 

própria para consumo humano. Após a dessalinização, todos os valores dos parâmetros investigados 

estão dentro do que é permitido para uma água potável. No entanto, vale ressaltar, que a água 

residual do processo, apresentou valores superiores ao permitido para lançamento direto no 

ambiente, e que na região não existe nenhuma gestão para o correto aproveitamento do resíduo 

gerado. 

ABSTRACT:This work was aimed at avaluating the quality of water desalination in the municipal 

district of Passira - Pernambuco.For both, 21 physico-chemical parameters were analyzed 

(Bicarbonate Alkalinity, Alkalinity Carbonates, Hydroxides Alkalinity, Ammonia, Calcium, 

Chloride, Conductivity, Real Color, Total Hardness, Total Iron, Magnesium, Manganese 
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Total,Nitrates, Nitrites, pH, Potassium, Sodium, Total Dissolved Solids, Total Reactive Silica, 

Sulfates and Turbidity) water before and after treatment by reverse osmosis and the results were 

compared with the maximum values allowed by Ordinance 2914 of December 12, 2011 of the 

Ministry of Health regarding the potability.Based on the initial results of all parameters was 

observed that the water before the desalination process is not fit for human consumption.After 

desalting, all values of the investigated parameters are within those permitted for drinking water. 

However, it is noteworthy that the residual process water were higher than those allowed for direct 

release into the environment values, and that in the region there is no management for the correct 

utilization of the waste generated. 

Palavras-Chave – Dessalinizadores, água, potabilidade. 

 

 

1-INTRODUÇÃO 

A água é um elemento vital a manutenção da vida no planeta. No Brasil, existem várias 

regiões que sofrem com o problema da escassez de água. Em particular, a região de clima semiárido 

do estado de Pernambuco sofre com longos períodos de seca. Assim, as fontes de água subterrânea 

têm se tornado uma alternativa (Silva, 2012).  

No entanto, grande parte dessa fonte hídrica, se configura como água que precisa de um 

processo de dessalinização, que consiste em retirar o excesso de sal da água, para torná-la com 

possibilidade de uso para consumo humano e animal(Fritzmann, et al, 2007). Sendo assim, esta 

região enfrenta cenários de secas frequentes, distribuição irregular de terras e pobreza rural. Neste 

ambiente de secas com baixa precipitação anual, onde 80% do total ocorre entre os meses de 

estação úmida que vai de dezembro até maio (Almeida, et al., 2004), ou seja, 20% ficam 

distribuídos nos outros meses, sendo um índice muito baixo, deflagrando as situações de escassez 

de água tão comuns a população dessa região.   

          O município estudado neste trabalho foiPassira, localizado na região agreste do estado de 

Pernambuco, quepossuiclima semiáridoe uma área de 326.755 km
2
.O município tem 29.082 

habitantes (IBGE, 2013) e sofre com a incidência das secas, o chamado polígono das secas.  

Neste município, em algumas áreas, a única alternativa de fonte de água são as águas 

subterrâneas, que dependendo da localização, pode apresentar água com elevada quantidade de sal, 

que leva a não potabilidade da mesma. 

Segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/11 uma água para consumo humano 

deve ser uma água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene 

pessoal, independentemente da sua origem (BRASIL, MS, 2011). Esta portaria define o termo água 



XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  3 

potável como sendo aquela que atenda ao padrão de potabilidade (conjunto de valores permitidos 

como parâmetro da qualidade da água para consumo humano) e que não ofereça riscos à 

saúde.Ficando também a responsabilidade de cada Estado ter seus parâmetros de segurança sendo 

criada no estado de Pernambuco a Resolução CRH Nº 10 /09, de Dezembro de 2009 

(PERNAMBUCO, 2009). 

Assim, para enfrentar a falta de água, as águas salobras e salgadas têm sido cada vez mais 

utilizadas como fonte de água potável, após passar por processo de dessalinização. A dessalinização 

é o processo que efetua essencialmente a separação da água salina em dois fluxos: um com baixa 

concentração de sais dissolvidos (o fluxo de água doce, potável) e, o outro contendo os 

remanescentes sais dissolvidos (Souza, 2002).   

Dentre os processos que podem ser utilizados para a dessalinização, a Osmose Reversa vem 

sendo utilizada no nordeste brasileiro principalmente a maior simplicidade de operação (Soareset 

al,2004). O sistema de osmose reversa faz uso de membranas sintéticas semipermeáveis que 

permitem realizar uma espécie de filtragem forçada. Bombas de alta pressão forçam a água salgada 

passar através de membranas. Com isso, é feita a separação entre a água concentrada de sais e a 

água potável (Souza, 2002).  

 Um dos problemas da técnica que retira o sal da água é o resíduo. Quando os sistemas de 

dessalinização são localizados em zonas costeiras como USA, o destino do resíduo tem sido o 

Oceano. No Nordeste brasileiro, tem degradado de forma diferente o meio ambiente, já que em 

alguns casos pode ser descartado sem qualquer tipo de tratamento, degradando o sistema solo-água-

planta e meio-ambiente de forma irreversível. 

  Desse modo, se faz necessário um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, 

principalmente num contexto emergencial, como é o caso das secas, merecendo atenção a 

utilizaçãodas fontes de abastecimento de águas dessalinizadas, pois esse recurso pode tornar-se 

significativo no suprimento hídrico da população e dos animais do munícipio de Passira. 

 Dentro desse contexto, o objetivo do trabalho proposto foi avaliar a qualidade da água de 

dessalinizadores no município de Passira – Pernambuco, avaliando a potabilidade segundo a 

Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011, a fim de fornecer uma base de dados para futuras 

intervenções no gerenciamento e tratamento da água fornecida a população local. 

 

2-METODOLOGIA 
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Para o desenvolvimento do trabalho, foram avaliados os parâmetros físico-químicos 

indicados na Resolução CRH10 de Dezembro de 2009 (PERNAMBUCO, 2009) (Alcalinidade 

bicarbonatos, Alcalinidade carbonatos, Alcalinidade hidróxidos, Amônia, Cálcio, Cloretos, 

Condutividade, Cor real, Dureza total, Ferro total, Magnésio, Manganês Total, Nitratos, Nitritos, 

pH, Potássios, Sódio, Sólidos dissolvidos totais, Sílica total reativa, Sulfatos e Turbidez) da água 

antes e após o tratamento por osmose reversa em um dessalinizador no município de Passira no 

estado de Pernambuco e os resultados obtidos foram comparados com os valores máximo 

permitidos pela Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, em relação à 

potabilidade. 

As análises físico-químicas foram realizadas no Instituto Tecnológico de Pernambuco 

(ITEP), seguindo metodologia padrão. Também foi realizada uma visita técnica ao município de 

Passira para conhecer a realidade da região. 

 

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos resultados das análises físico-químicas obtidos (Tabela 1), observou-se que a 

água antes do processo de dessalinização não é própria para consumo humano. Após a 

dessalinização, todos os valores dos parâmetros investigados estão dentro do que é permitido para 

uma água potável. 

Tabela 1:Resultados dos parâmetros analisados para um dessalinizador no município de 

Passira – Pernambuco. 

Parâmetros 

PONTOS DECOLETA 
 

Portaria 2914/11 

Ministério da Saúde Água do Poço  
(antes da 

dessalinização) 

Água dessalinizada 

Água residual 

do processo de 

dessalinização 

Alcalinidade 

Bicarbonatos 

(mg/L CaCO3) 

 

333,5 30 656,5 - 

 
Alcalinidade 

carbonatos (mg/L 

CaCO3) 

0 0 0 - 

Alcalinidade. 

Hidrocarbonatos 

(mg/L CaCO3) 

0 0 0 - 
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Amônia (mg/L 

NH3) 
<0,2 <0,2 <0,2 1,5 

Cálcio (mg/L Ca) 

 

229,55 13,22 568,5 - 

 
Cloretos (mg/L 

Cl) 
574,9 56,1 1289 250 

Condutividade 

(S/cm) 
2490 5370 5370 - 

Cor real (uH) 5 5 5 15 

Dureza total 

(mg/L CaCO3) 
816,83 5370 2026 500 

Ferro total (mg/L 

Fe) 
<0,05 <0,05 <0,05 0,3 

Magnésio (mg/L 

Mg) 
59,08 

 
147,3 - 

Maganês 

total(mg/L Mn) 
<0,03 <0,03 <0,3 0,1 

Nitratos(mg/L N) 18,35 3,8 41,3 10 

Nitritos(mg/L N) <0,006 <0,006 <0,006 1 

pH 6,6 6 6,8 6a  9 

Potássio(mg/L K) 6,65 0,9 20,55 - 

Sódio(mg/L Na) 239,5 31,9 370 200 

Sólido dissolvido 

total ((mg/L) 
1.590 208 3380 1000 

Sílica total(mg/L  

SiO2) 
35,05 2,84 83,81 - 

Sulfatos(mg/L 

SO4) 
86,5 5,62 209,4 250 

Turbidez (uT) <0,3 <0,3 <0,3 5 

 

Com a visita técnica, observou-se que não existe um sistema de gerenciamento da água 

residual do dessalinizador, sendo o mesmo lançado diretamente no ambiente. 

 

4-CONSDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos, observou-se que a dessalinização é eficiente, 

transformando a água imprópria para consumo, em potável. No entanto, o resíduo gerado no 
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processo necessita de uma proposta de aproveitamento que não contamine o ambiente. Merecendo 

assim, uma gestão e monitoramento mais desenvolvidos na região. 

 

5-BIBLIOGRAFIA 

ALMEIDA, T. A.; NETTO, M. L. C.; MONTENEGRO, S. M. G. L.; MONTENEGRO, A. A. A. e 

BRANCO, A. M. (2004). “Utilização de Águas Subterrâneas em Aluviões no Agreste 

Pernambucano”inAnais do XIII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas: Cuiabá, 2004, pp. 1-

194. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº. 2.914 de 12 de dezembro de 2011. Disponível em: 

<http://www.portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria_2.914.pdf.>. Acessado em 20 de 

novembro de 2013. 

 

FRITZMANN, C.; LÖWENBERG, J.; WINTGENS, T.; MELIN, T. (2007) “State-of-the-art of 

reverse osmosis desalination “ Desalination 216, pp. 1–76. 

 

IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA), CENSO 2013. 

Disponível:<ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_do

u.pdf> Acessado em 15 de junho de 2014. 

 

PERNAMBUCO, CRH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos). Resolução CRH Nº 10 /09, DE 

03 DE DEZEMBRO DE 2009. Disponível 

em:<http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/CRH%2010%20de%202009;141820;20100

817.pdf>. Acessado em 20 de junho de 2014. 

 

SILVA, J. C. A. Investigação da qualidade da água subterrânea proveniente de poços utilizados no 

município de Serra Talhada - PE por meio de parâmetros físico-químicos. 2012. 68f. Trabalho de 

Conclusão de Curso, Curso de Licenciatura em Química, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, 

Universidade Federal Rrural de Pernambuco – UFRPE, Serra Talhada, 2012. 

 

SOARES, T. M.; DA SILVA, I. J. O.; Duarte, S.N.; SILVA, E. F. de F. (2006) “Destinação de 

águas residuárias provenientes do processo” Revista Brasileira deEngenharia Agrícola e Ambiental, 

v.10, n.3, pp.730–737. 

 

SOUZA, L. F. DE.  “Análise térmica de um dessalinizador de múltiplo efeito para obtenção de água 

potável”. 2002, 70f. Dissertação de Mestrado – UFPB/CT, João Pessoa, 2002. Disponível em: 

<http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1719>. Acessado em 29 de 

junho de 2014. 

 
AGRADECIMENTOS 

Ao Prof. Dr. Eden Cavalcante pela oportunidade е apoio.  

Ao ITEP pelas análises; 

À pós-graduação de tecnologia ambiental; 

À Secretaria de Agricultura de Passira-PE. 

http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1719

