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Resumo. A capacidade de depósitos de sais e substâncias orgânicas nas 
superfícies das membranas de sistemas de dessalinização pode ser medida 
através de um teste rápido, o Índice de Densidade de Sedimentos (IDS). Este 
teste não especifica quais os tipos específicos de precipitação podem ocorrer, tais 
como: o Índice de Saturação de Languelier (ISL) para o Carbonato de Cálcio 
(CaCO3), Capacidade de Incrustação por Sílica e por Sulfato de Cálcio, entre 
outros. Com o intuito de observar se a água possui potencial de incrustação, 
foram realizados experimentos com águas oriundas de diferentes fontes de 
alimentação de sistemas de dessalinização situados no estado da Paraíba. Para 
isto, foram tomadas as medidas dos IDSs in Loco e para a determinação de 
outros tipos de incrustação foram realizadas análises físico-químicas das 
amostras de água. Os resultados mostram que o IDS medido foi de 5,04 para a 
água da Sede, em São João do Cariri, se encontrando fora da faixa aceitável 
descrita pela literatura (AMJAD, 1992) de 3,0 a 5,0, apresentando, pelas análises 
físico-químicas, capacidade de incrustação por CaCO3, ISL igual a 1,53. 
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Abstract - The capacity of deposits of salts precipitation and organic substances in 
the surfaces of the membranes of desalination systems it can be measured through a 
fast test, the Sediments Density Index (SDI). This test does not specify which types 
of precipitation can occur, such as: the Languelier Saturation Index (LSI) for Calcium 
Carbonate (CaCO3), Capacity of Incrustation for Silic and Gypsum, among others. 
The objective of this work is to observe the water possess incrustation potential, 
applying experiments with different waters feed of desalination systems in the state 
of the Paraíba. For this, the measures of the SDI’s had been taken in Loco and for 
the determination of other types of incrustation, analyses had been carried. The 
results show that the measured SDI was of 5,04 for the water of São João do Cariri, 
it was found outside of the described acceptable band for literature (AMJAD, 1992) of 
3,0 the 5,0, presenting, for the analyses, the capacity of incrustation for CaCO3, to 
LSI the 1,53. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A água é essencial para a continuidade da vida no planeta Terra. O 

desenvolvimento da espécie humana não seria possível sem utilização direta e 
indireta desse produto natural. Devido ao uso inadequado e a distribuição irregular, 
está havendo escassez em várias regiões do planeta. A região Nordeste brasileira, 
localizada em sua maior parte em território constituído por rochas cristalinas, tem 
seus mananciais hídricos com teores de salinidade inadequados ao consumo 
humano. Em varias comunidades isoladas, existem sistemas de dessalinização de 
pequeno porte que atendem economicamente a demanda de água para o consumo 
humano. Ao longo de sua utilização, os sistemas são acompanhados para que se 
tenha uma melhor vida útil dos elementos de membranas e, possíveis reparos 
previamente observados, como pré-tratamento químico adequado que minimize a 
deposição de sais. As regiões secas do Brasil, como o semi-árido paraibano, 
dispõem de poucas fontes de águas superficiais, devido aos baixos índices 
pluviométricos. Das mesmas, localizadas nas imediações urbanas, se encontram 
poluídas. A água salina de profundidade está ainda abundantemente disponível em 
várias regiões. Assim, Sistemas de dessalinização de pequeno porte que atendem 
economicamente a demanda de água para o consumo humano, são implantados 
utilizando águas de poços tubulares. 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade de incrustação, a 
partir de experimentos com águas oriundas de diferentes fontes de alimentação de 
sistemas de dessalinização situados no estado da Paraíba. 

 
1.1 – ÍNDICE DE DENSIDADE DE SEDIMENTOS (IDS) 

 
A tendência de bloqueio das membranas pode ser avaliada em testes 

específicos ou através de analises físico-químicas. O Índice de Densidade (IDS) é 
um dos testes mais utilizado. 

O equipamento básico, conforme mostra a Figura 1 consiste de um sistema 
de filtração pressurizada equipado com filtros de 0,45µm de porosidade e diâmetro 
de 47mm. A amostra deve ser filtrada a uma pressão de 30 psig (2,1kgf/cm2) 
(TAYLOR et al, 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Equipamento básico para medida do IDS (TAYLOR et al, 1996) 
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O IDS é calculado a partir de três intervalos de tempo: o primeiro intervalo (ti) é o 

tempo necessário para a coleta dos primeiros 500 mL de permeado, o segundo intervalo de 

tempo (tt) varia de 5, 10 ou 15 minutos, o qual é intervalo de tempo entre o término da coleta 

dos primeiros 500 mL de permeado e o início da coleta dos segundos 500 mL de permeado. O 

terceiro intervalo (tf) é o tempo necessário para a coleta dos últimos 500 mL de permeado. O 

tempo padrão para o tt é 15 minutos. O IDS é determinado através da Equação 1: 
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O teste de IDS é um teste de fouling por filtração frontal. Esse teste não 

reflete com exatidão as condições de acúmulo de material em sistemas operados 
por filtração tangencial, ou em sistemas de filtração frontal com retrolavagem 
periódica da membrana (SCHNEIDER &TSUTIYA, 2001). 

A determinação do IDS é essencial em todos os projetos de membranas, 
mas assume importância especial em sistemas de nanofiltração (NF) e osmose 
inversa (OI). Águas com índices excessivos de fouling podem causar o bloqueio 
irreversível de módulos espirais, e devem ser submetidas a algum tipo de pré-
tratamento que produza um efluente com características adequadas, para 
processamento por membranas (SCHNEIDER &TSUTIYA, 2001). 

Geralmente os fabricantes de membranas especificam a faixa de operação 
de IDS para suas membranas. Existem várias técnicas disponíveis para levar o IDS 
requerido, fazendo uso de sistemas de filtros multi-meios ou combinação com 
coagulantes.  
 

1.2 – ÍNDICE DE SATURAÇÃO DE LANGELIER (ISL) 

 

O ISL (também chamado de Índice de Estabilidade de Langelier) é um valor 
numérico usado para prever a estabilidade do carbonato de cálcio da água, isto é, se 
uma água irá precipitar CaCO3, dissolve-lo ou ficar em equilíbrio com ele 
(ADSTRON, 2006). 

Os dois índices são calculados pela mesma fórmula (Equação 2), mas 
diferem no fator de correção da salinidade, que no ISL é baseado no STD da 
solução e no S&DSI, no poder iônico da solução. 

 

sc pHpHDSISISL −=&,                                                                              (2)  
 
onde ISL é o Índice de Saturação de Langelier; S&DSI: Índice de Estabilidade de 
Stiff e Davis; pHc: pH do concentrado; pHs: pH no qual o concentrado fica saturado 
com CaCO3. 
Onde: 
 

( ) ( )DCBApH s +−++= 3,9                                                                                      (3) 
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[ ] 55,34273*12,13 ++°−= CLogB                                                                              (5) 
  

[ ] 4,03

2 −= +
CaCOcomoCaLogC                                                                                 (6) 

  
[ ]3CaCOcomodeAlcalinidaLogD =                                                                              (7)  

 
Neste caso, A é um fator que depende da concentração total de sólidos dissolvidos, 
B depende da temperatura, o fator C depende da concentração de cálcio, e D é um 
fator que depende da alcalinidade (MIDLER & EPSTEIN, 1986).  
 
2. METODOLOGIA 

 
Os experimentos com águas oriundas de diferentes fontes de alimentação de 
sistemas de dessalinização, encontrados na comunidade de Malhada da Roça no 
município de Riacho de Santo Antônio, Sede em São João do Cariri e no Sítio 
Marinho em Campina Grande, ambas situadas no estado da Paraíba. Para cada 
localidade, foram medidos o IDSs in loco e coletadas amostras das águas de 
alimentação dos sistemas. Todas as águas estudadas são oriundas de poços 
artesianos. As análises físico-químicas das amostras de águas foram realizadas no 
Laboratório de Referência em Dessalinização (LABDES) da Universidade Federal de 
Campina Grande - PB. A partir das análises físico-químicas, o ISL foi calculado e 
comparado com o valor do IDS obtido em cada localidade visitada. O valor zero foi 
tomado como referência para o ISL, ou seja, valores maiores que zero apresentam 
potencial de incrustação, valores menores que zero podem indicar capacidade de 
corrosão da amostra analisada. 
 

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 
3.1 – MEDIDAS DO SDI 
 
 Os resultados obtidos com dados coletados durante o procedimento de 
medida do SDI se encontram na Tabela 1. Observou-se que o IDS medido foi de 
5,04 e 6,01 para as águas de Malhada da Roça e Sítio marinho, respectivamente, se 
encontrando fora da faixa de valores aceitáveis descrita pela literatura que é de 3,0 a 
5,0 (AMJAD, 1992) indicando um elevado potencial de precipitação de sais nas 
superfícies das membranas. O IDS da água da Sede, que foi de 3,97, se encontra 
dentro do intervalo citado, tendo seu potencial de precipitação de sais um valor 
aceitável.  
 
 

Tabela 1 – Medidas do SDI para diferentes localidades encontradas no Estado da Paraíba. 
Localidades SDI 
Malhada da Roça 5,04 
Sede 3,97 
Sítio Marinho 6,01 

 
A Figura 2 ilustra as três membranas de 0,45 micra utilizadas no procedimento de 
medidas do IDS para São João do Cariri, Riacho de Santo Antônio e Campina 
Grande, respectivamente. É possível observar uma diferenciação das suas 
colorações devido aos tipos de substâncias depositadas nas superfícies das 
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membranas. Para a terceira membrana, sua coloração indicou contaminação da 
água do poço por material orgânico. Desta maneira, foi realizada uma análise 
bacteriológica de uma amostra da água do poço onde na mesma foi detectada a 
presença de Coliformes Fecais. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Membranas de 0,45 micro utilizadas na determinação do SDI. 
 

 
3.2 – ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E ISL 
 

As metodologias aplicadas às análises físico-químicas realizadas foram 
baseadas no Standard Methods for Examination of water and Wastewater (1998). Na 
Tabela 2, estão listados os parâmetros analisados, bem como os valores calculados 
para o ISL.  

Observa-se que a água de alimentação do sistema de dessalinização de 
Malhada da Roça possui um valor elevado de ISL 1,53, Tabela 2, concordando com 
o valor obtido para o SDI que foi de 5,04, Tabela 1, indicando um potencial de 
precipitação de sais de carbonato de cálcio nas superfícies das membranas.  

Os valores do ISL para as águas de alimentação dos outros sistemas 
estudados não foram tão elevados, indicando baixo potencial de precipitação. O 
valor elevado para o IDS da amostra de água de alimentação do Sítio Marinho, 6,01, 
pode ser o resultado do acúmulo de material bacteriológico durante o procedimento 
aplicado para o IDS. 
 
Tabela 2 – Análises físico-químicas de amostras de águas de alimentação para diferentes localidades no Estado 
da Paraíba. 

Sais (mg/L) Malhada Sede Marinho 
Cálcio 780,5 42,2 73,5 
Magnésio 589,8 48,8 81,6 
Sódio 887,1 180,2 489,6 
Potássio 20,5 12,7 14,4 
Ferro 0,0 0,03 0,02 
Nitrato 0,22 0,31 0,49 
Nitrito 0,08 0,07 0,30 
Sílica 29,6 39,0 22,0 
Sulfato 420,2 23,8 53,7 
Carbonato 0,0 6,4 78,0 
Bicarbonato 490,0 317,6 418,0 
Cloreto 3.940,5 264,1 719,0 
STD* 7.266,3 1.002,6 2.353,0 
ISL 1,53 0,16 0,83 

*Sólidos Totais Dissolvidos Secos a 180°C. 

Nova 
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5

Centro Científico Conhecer - ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Goiânia,  vol.5, n.8,  2009



Para todos os fins, se faz necessário, nos três sistemas estudados, um pré-
tratamento químico e físico para minimizar, ou mesmo, eliminar o potencial de 
precipitação de sais e substâncias orgânicas nas membranas. 
 

 

4. CONCLUSÕES 

  

De acordo com os parâmetros estudados, pode-se concluir que: 

 

� O IDS é um teste rápido e eficaz que pode garantir a necessidade de pré-
tratamentos. 

� O ISL é uma ferramenta indispensável para se averiguar o potencial de 
precipitação de sais de carbonato de cálcio, principalmente em águas da 
região nordeste do Brasil, que possuem solos ricos em rochas cristalinas. 

� As análises físico-químicas são de extrema necessidade para se averiguar a 
qualidade da água e se aplicar um pré-tratamento adequado. 

� O ISL pode não informar possíveis potenciais de incrustação por materiais 
biológicos e orgânicos, sendo o IDS uma ferramenta indispensável nessa 
determinação. 
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