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RESUMO 

 

A necessidade de materiais que viabilizem a substituição ou complementação de 
processos industriais convencionais tem levado ao desenvolvimento de novos 
materiais tais como membranas poliméricas, no presente trabalho foi realizado a 
obtenção da membrana poli (éter-imida) sulfonada (SPEI) e observou-se que a reação 
de sulfonação é um método eficiente para obtenção de polímeros utilizados em 
membranas catiônicas. A inserção de grupos sulfônicos na cadeia polimérica 
aumentou o caráter hidrofílico e tal característica pode ser comprovada pelo aumento 
da capacidade de troca iônica e sorção em água. A diminuição da Tg (temperatura de 
transição vítrea) pode ser atribuída ao aumento do grau de sulfonação conferindo 
maior mobilidade da cadeia polimérica. Além disso, houve um aumento da viscosidade 
intrínseca evidenciando um aumento no grau de sulfonação e que a poli(éter imida) 
sulfonada pode ser uma forte candidata à membrana para utilização em osmose 
reversa. A partir da obtenção da membrana foi desenvolvido um sistema de 
dessalinização, onde foi estudado sua viabilidade, custos e aplicação. Entretanto os 
riscos e dificuldades estão relacionados com o meio ambiente, pois a água residuária 
do processo de dessalinização apresenta uma concentração elevada de sal, podendo 
ocasionar contaminação ao corpo hídrico. Uma possível solução seria o 
desenvolvimento de um processo de pós dessalinização. O presente trabalho surge 
como uma possível alternativa para amenizar os problemas ocasionados pela 
escassez hídrica. 
 

Palavras-chave: Crise Hídrica. Dessalinização. Osmose Reversa. Reúso de Água. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The need for materials that enable the substitution or complementation of conventional 
industrial processes has led to the development of new materials such as polymer 
membranes, in the present work the poly (ether-imide) sulphonated membrane (SPEI) 
was obtained and it was observed that the sulfonation reaction is an efficient method 
to obtain polymers used in cationic membranes. The insertion of sulfonic groups in the 
polymer chain increased the hydrophilic character and this characteristic can be proven 
by the increase of ion exchange capacity and sorption in water. The decrease in Tg 
(glass transition temperature) can be attributed to the increased degree of sulfonation 
conferring greater mobility of the polymer chain. In addition, there has been an increase 
in intrinsic viscosity evidencing an increase in the degree of sulfonation and that the 
sulfonated poly (ether imide) may be a strong candidate for membrane for use in 
reverse osmosis. From the membrane, a desalination system was developed, where 
its viability, costs and application were studied. However, the risks and difficulties are 
related to the environment, because the wastewater from the desalination process 
presents a high concentration of salt, which can cause contamination to the water 
body. One possible solution would be the development of a post-desalination process. 
The present work appears as a possible alternative to ease the problems caused by 
the water shortage. 
 

 

Key words: Water Crisis. Desalination. Reverse Osmosis. Water Reuse. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Agência Nacional de Águas (2017) a distribuição das chuvas variam 

naturalmente, entretanto, nos últimos anos tem sido observados eventos extremos de 

seu excesso ou escassez, tais acontecimentos podem ser indícios de mudanças 

climáticas e alterações nos padrões de precipitação no Brasil. A fragilidade de uma 

bacia hidrográfica pode decorrer da inerente criticidade quanto a disponibilidade 

hídrica, seja devido a características naturais ou poluição. 

O local de estudo deste trabalho situa-se na Baixada Santista, onde tem sido 

observado escassez hídrica há alguns anos, devido ao crescimento industrial e urbano 

na década de 1950, ocasionando o aumento da demanda. Embora esse crescimento 

tenha contribuído para o desenvolvimento da região ocasionou novos problemas 

relacionados ao saneamento, entre eles o déficit de abastecimento. 

Nesse sentido o objetivo geral do trabalho é desenvolver uma membrana de 

poli (éter imida) sulfonada para dessalinizar uma fração de água do Oceano  Atlântico, 

localizada na cidade de Bertioga, no estado de São Paulo. 

Além disso, os objetivos específicos são: desenvolver um projeto de 

dessalinização, propor uma forma de execução  e avaliar os impactos ambientais 

gerados. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1.Processo de Separação por Membranas (PSM) 

 

Nos processos de separação por membranas o fluido movimenta-se sempre de um 

meio hipotônico (menor concentração do soluto) para o meio hipertônico (maior 

concentração de soluto), objetivando atingir o equilíbrio osmótico, tornando os meios 

isotônicos, através de uma membrana semipermeável. 

Na Osmose Reversa (RO) o processo ocorre através de uma pressão aplicada ao 

sistema forçando a passagem da solução através da membrana que retém o soluto e 

permite a passagem do solvente 

 

O processo apresenta vantagens quando comparados com as separações 

convencionais, como economia de energia, seletividade de íons e/ou gases e 
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simplicidade de operação. Ademais podem substituir ou associar-se a outros 

processos (por exemplo destilação, absorção, troca iônica, extração por solvente), 

podendo apresentar maior viabilidade energética e menores índices de resíduos 

nocivos ao meio ambiente. Os principais processos de separação por membranas 

estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Processo de separação por membranas comerciais 

Processo Força 
Motriz 

 

Material Retido Material que 
Permeia 

Aplicações 

Microfiltração 
(MF) 

∆P 0,5-
2,0 atm 

Material em 
suspensão, 
bactérias. 

Água e sólidos 
dissolvidos 

Esterilização 
bacteriana,vinhos 

e cervejas, 
concentração de 

células, 
oxigenação do 

sangue 
Ultrafiltração 

(UF) 
∆P 1,0-
7,0 atm 

Colóides, 
macromoléculas 

Água(solvente), 
sais solúveis 

de  baixa 
massa 

molecular 

Fracionamento/ 
concentração de 

proteínas 

nanofiltração ∆P 5,0-
25,0 atm 

Moléculas de 
massa 

molecular 
média 

Água, sais e 
moléculas de 
baixa massa 

molecular 

Purificação de 
enzimas, 

biorreatores a 
membrana 

Osmose 
Reversa (OR) 

∆P 15,0-
80,0 atm 

Todo material 
solúvel ou em 

suspensão 

Água (solvente) Dessalinização 
de água, 

concentração de 
sucos de frutas, 

desmineralização 
de água. 

Diálise (D) ∆C Moléculas de 
massa 

molar >5000 Da 

Íons e 
orgânicos de 
baixa massa 

molar 

Hemodiálise, rim 
artificial, 

recuperação de 
NaOH 

Eletrodiálise 
(ED) 

∆E Macromoléculas 
e compostos 
não iônicos 

íons Concentração de 
soluções salinas, 

purificação de 
águas. 

Permeação 
de gases 

∆P      ∆C Gás menos 
permeável 

Gás mais 
permeável 

Recuperação de 
hidrogênio 

Fonte: HARBERT et al., 2000 
 

As membranas sintéticas surgem como uma tentativa de se reproduzir as 

membranas naturais, em particular as suas características de seletividade e 

permeabilidade, poderão ser feitas de diversos materiais orgânicos e inorgânicos, tais 
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como:  polímeros, cerâmicos, dentre outros. Em função do seu menor custo e 

flexibilidade em obter diferentes morfologias, os materiais poliméricos, dominam hoje 

mais de 95% do mercado mundial de membranas (FARRUGA, 2013). 

Segundo HABERT et al., (2000, p.6) “de uma maneira geral, uma membrana é 

uma barreira que separa duas fases e que restringe total ou parcialmente o transporte 

de uma ou várias espécies químicas presentes nas fases”. Vários parâmetros podem 

influenciar na taxa de permeação da espécie de interesse. Como por exemplo, a 

morfologia da membrana, a concentração da solução a ser permeada, a afinidade 

química entre as espécies, entre outros. 

As membranas de acordo com suas aplicações podem apresentar diferentes 

morfologias (Figura 1). Geralmente em duas grandes categorias: densas e porosas, 

estas por sua vez, divididas em simétricas (densas, isotrópica microporosa e de carga 

fixa) e assimétricas (anisotrópica, anisotrópica composta e líquida suportada).  

Figura 1 – Principais tipos de membranas 

 
Fonte: BASTOS,2005 

 

No caso de membranas porosas características como tamanho dos poros, 

porosidade superficial e espessura são parâmetros relevantes no processo de 

transporte convectivo (Figura 2). Para as membranas densas, as características físico-

químicas envolvendo o polímero a ser utilizado, as substâncias a serem separadas, 

bem como a espessura do filme polimérico, influenciam no transporte difusivo 

(HABERT et al., 2000).  
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Figura 2 – Mecanismo  de separação por  membranas 

 
Fonte: BAKER 2004 

 

A busca por novos materiais que possam atribuir propriedades como  aumento 

da resistência térmica, mecânica e economicamente viáveis tem levado ao 

desenvolvimento  de novas membranas para uso industrial. A poliimida (PI) é um 

polímero termoplástico de engenharia de alto desempenho térmico, químico 

mecânico, cujas características são conferidas devido a   presença de anéis 

aromáticos em sua cadeia que dificultam  a rotação das ligações (WIEBECK, SEIXAS, 

2012). 

Neste trabalho será utilizado o polímero  poli (éter imida), PEI, que pertence a 

família da poliimida e terá sua estrutura (Figura 3) modificada através de uma reação 

de sulfonação  visando inserir em sua matriz polimérica grupo sulfônico, -SO3H 

(grupos hidrofílicos)  que viabilizem o transporte de íons (BAKER,2004). Este método 

é muito utilizado para obtenção de membranas catiônicas e as características 

atribuídas dependerá  do tipo de agente de sulfonação e as condições reacionais a 

serem utilizadas. A estrutura da matriz polimérica influenciará no rendimento pois os 

grupos sulfônicos são preferencialmente inseridos em anéis benzênicos. 

Figura3-  Estrutura química da Poli (éter imida) 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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A busca por materiais cada vez mais aprimorados através da utilização de 

novas técnicas tem sido alvo de estudos. As técnicas convencionais de obtenção de 

polímeros só possibilitam a obtenção do produto com as características desejadas se 

os monômeros utilizados já possuírem a funcionalidade específica. Entretanto uma 

modificação das variáveis primárias (temperatura, agitação, iniciador, tempo e 

agitação) ou secundárias (presença de catalisador ou inibidor) poderão alterar a 

massa molecular e a estrutura química, ou seja, a produção de polímeros com funções 

especiais depende do controle das condições reacionais. 

Os polímeros modificados podem ser obtidos de diferentes modos (Figura 4). 

A modificação pode ocorrer a partir de monômeros, de polímeros ou copolímeros ou 

através de misturas físicas, variando-se a proporção dos integrantes da mistura. A 

transformação química dos polímeros poderá ocasionar mudança em sua estrutura, 

através de inserção de grupos funcionais na superfície ou no seio (bulk) da matriz 

polimérica (HABERT et al., 2000). 

 
Figura 4- Fluxograma das formas de obtenção de polímeros modificados 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: HABERT et al., 2000 
 

A modificação na estrutura ocorrerá de acordo com o local e as características 

atribuídas na superfície será diferenciada do seio da matriz polimérica. Segundo 

Guimarães 2006 o grupo funcional inserido ao longo da cadeia se fará de  forma 

Polímero Modificado 

Mistura  Física Transformação 

química 
Monômero 

No seio da matriz 

(bulk) 
Na superfície 
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homogênea e ocasionará modificações na sorção do material, entretanto a 

modificação no bulk ocorrerá aleatoriamente ocasionando variações nas 

características do material. 

 

2.2. Reação de Sulfonação 

 

A  sulfonação por ser uma reação de substituição eletrofílica em moléculas 

orgânicas é um dos métodos mais utilizados para modificação de polímeros visando 

a obtenção  de membrana de troca iônica para serem  utilizadas na  remoção de sais 

dissolvidos, pois o grupo sulfônico aumenta o caráter hidrofílico do material  

aumentando a afinidade pela água (GUIMARÃES,2006). 

O mecanismo de reação envolve a geração inicial de trióxido de enxofre (SO3) a partir 

do ácido sulfúrico. Em seguida,  durante a reação, a ligação entre um dos carbonos e 

um dos hidrogênios do benzeno é rompida, assim como a ligação entre o enxofre e 

um grupo de hidroxila (OH) do ácido. Logo após o rompimento das ligações, o grupo 

hidroxila liga-se ao hidrogênio proveniente do benzeno, formando uma molécula de 

água (H2O), e o grupo sulfônico (SO3H) liga-se ao benzeno (Figura 5). Observa-se 

que a presença de vários substituintes no composto aromático pode favorecer a 

inserção do grupo sulfônico (SO3H) e formação específica de isômeros, 

principalmente quando forem R3N+, R2S+, NO2, CN, HCO, SO2R, SO3R, COOR e 

CONH2, a inserção do grupo será predominantemente na posição meta do anel 

(ALLINGER et al.,1976). 

Figura 5. Mecanismo reacional  de sulfonação em aromáticos 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 A busca pelo desenvolvimento de polímeros modificados  é justificado pelas 

várias publicações referentes ao assunto. As necessidades industriais que tais 
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materiais precisam atender são (HABERT et al., 2000): 

• Alta seletividade-permeabilidade; 

• Baixa resistência elétrica;  

• Boa estabilidade mecânica; 

• Alta estabilidade química; 

 

Segundo Okamoto et al.,(1995) a  poli (éter imida), PEI, é um polímero vítreo da 

classe das poliimidas que tem sidoutilizada na permeação de gases. A inserção de 

grupamento sulfônico foi estudado  por Li-Qiang Shen et al., (2004), utilizando como 

agente sulfonante o ácido clorossulfônico, obteve  como resultado o aumento da 

porosidade, hidrofilicidade e grau de sulfonação. 

 

 

2.3 – Metodologia Experimental para a Sulfonação da PEI 

 

O sistema reacional de sulfonação  foi parte de uma pesquisa realizada no 

Instituto de Química da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), sob 

orientação da professora Dra. Maria Eugênia Sena, no qual a aluna participou,  foi 

composto de balão de três bocas, placa de agitação, agitador mecânico, termopar, 

termômetro, conexões de vidro, haste, banho de glicerina, selo de teflon e outros, 

conforme apresentado na Figura 6.Inicialmente  o polímero foi previamente seco a 

60ºC em estufa a vácuo por 24 horas. Posteriormente, 30g do polímero foi solubilizado  

com 100 mL (N-metilpirrolidona, NMP, seco com peneira molecular condicionada em 

mufla a 300ºC), sob agitação mecânica na temperatura reacional desejada, por 

aproximadamente 24 horas. O controle da temperatura foi realizado através de um 

banho de glicerina, onde o balão contendo o sistema reacional (polímero e solvente) 

foi condicionado para se atingir e manter a temperatura desejada da reação. A 

temperatura reacional foi controlada satisfatoriamente através de um termopar, 

inserido no banho de glicerina. Um outro termômetro foi inserido no meio reacional a 

fim de verificar a real temperatura. 
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Figura 6- Sistema de reação de sulfonação da Poli(éter imida) 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

Os reagentes utilizados na reação e algumas de suas propriedades físico-

químicas, estão apresentados na Tabela2. 

 
Tabela 2- Dados dos reagentes utilizados na reação de sulfonação 

Solvente Origem Massa molecular (g/mol) 

Poli(éter imida), PEI VPOC-1800/Bayer 592 
N-metil-2-pirrolidona, 

NMP 
VETEC 99,13 

Ácido clorossulfônico, 
HSO3Cl 

VETEC 116,52 

  
Fonte: Arquivo pessoal 

 
O preparo do agente sulfonante (ácido clorossulfônico) foi realizado através de 

sua diluição com o solvente do polímero. Inicialmente, adiciona-se o NMP (100mL) em 

um Erlenmeyer, sob um banho de gelo, e posteriormente o ácido clorossulfônico 

(1,7mL). Esta homogeneização é altamente exotérmica, desta forma deve-se 

submeter a mistura a um banho de gelo por 15min a 0ºC. E posteriormente a 

temperatura ambiente, mantendo-se a coloração do meio em tons amarelo claro, caso 
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contrário, obterá uma coloração marrom escuro que  sinaliza a provável degradação 

do agente sulfonante. 

O início da reação de sulfonação se dá através da adição do ácido diluído ao 

sistema reacional (balão volumétrico contendo o polímero em solução). O agente 

sulfonante foi adicionado lentamente para evitar a variação da temperatura reacional, 

visto  que o ácido estava em uma temperatura mais baixa do que o polímero 

solubilizado. Para minimizar a queda da temperatura da reação, o Erlenmeyer 

contendo o ácido foi colocado em banho maria (para “quebrar o gelo”) na faixa de 

temperatura  entre 30-40 ºC. 

O tempo inicial da reação foi considerado após a total adição do agente 

sulfonante (razão molar entre reagentes/polímero). A temperatura foi registrada a cada 

5 minutos com a finalidade de controle. 

A reação de sulfonação da PEI ocorre seguindo a Equação 1. 

 

PEI + HSO3Cl            PEI-SO3H + HCl                                                                      (1) 
 

A precipitação do polímero foi realizada após o tempo reacional desejado, 

utilizando-se um Becker contendo álcool etílico. Pequenas esferas poliméricas foram 

obtidas com um funil de decantação. Essa etapa foi realizada com agitação mecânica 

e controle do pH do álcool, através da adição de NaOH (em forma de lentilhas) até o 

pH em torno de 5,0. É primordial realizar várias lavagens (no mínimo três) com álcool, 

antes de secar o polímero a 40ºC, por 24horas. Desta forma evita-se a presença de 

solvente (NMP) e ácido residual no produto final. A secagem a vácuo somente deverá 

ocorrer após a certeza de total remoção do álcool na estufa convencional, a 40ºC. A 

coloração do polímero deve ser branco-amarelado após a secagem. 

O rendimento (%R) da reação foi calculado após secar o polímero em estufa à vácuo 

(no máximo a 50ºC) até peso constante por 24horas, conforme a Equação 2. 

%R = moles de PEI-SO3H  x 100                                                                               (2) 
 
             Moles de PEI 
 
2.4. Testes de Caracterização 

 

São testes realizados objetivando evidenciar a sulfonação do polímero e  a 

influência do tempo reacional no grau de sulfonação. Os resultados serão 

apresentados no próximo tópico. 
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2.4.1. Capacidade de Troca Iônica (IEC) 

 

O método empregado foi de Shen et al., utilizando a técnica de Fisher e Kunin 

[SHEN et al.,2004], onde 1g de PEI sulfonada (SPEI) foi  deixada em uma solução de 

50mL de NaOH  0,01M por 2 horas em um agitador mecânico. Desta solução, foram 

retiradas três alíquotas de 10mL, as quais foram adicionadas duas gotas do indicador 

fenolftaleína em cada uma, seguindo-se de titulação de cada alíquota com HCl 0,01M, 

até o ponto de virada de coloração da solução (rosa/incolor). 

Todos os experimentos foram realizados à temperatura ambiente (25ºC), a expressão 

para o cálculo da capacidade de troca iônica é apresentada a baixo (Equação 3). 

 

IEC (meq/g) = (B - P)* 0,01 * 5                                                                                                                          (3) 
                          mpolímero (g) 
 
onde B é a quantidade de HCl gasto para neutralizar 10mL de solução de NaOH 

0,01M, P é a quantidade de HCl utilizada para neutralizar 10 mL  da solução da 

membrana mergulhada em NaOH 0,01M, e 5 é o  fator correspondente a proporção 

de NaOH usado na titulação e m é a massa em gramas da membrana. 

2.4.2. Viscosidade Intrínseca 

 

Segundo Boaventura et al., (2009) a viscosimetria é uma técnica simples e 

pouco onerosa que dá informações sobre interações físico-químicas entre o polímero 

e o solvente a uma determinada temperatura. Por meio de cálculos matemáticos, 

pode-se  determinar a viscosidade intrínseca [], que é um parâmetro dependente do 

volume hidrodinâmico das cadeias, utilizando diferentes equações (4-9), a partir das 

quais a viscosidade intrínseca pode ser obtida por extrapolação gráfica: Huggins (7), 

Kraemer (8) e pela determinação de um único ponto: Schulz-Blaschke (9).  

 

r = t                                                                                                                         (4) 
       t0 

 

r = viscosidade relativa 

t = tempo escoamento amostra 

t0 = tempo de escoamento solvente 
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sp = r – 1                                                                                                                (5) 
 

sp = viscosidade específica 

r = viscosidade relativa 

 

red = sp                                                                                                                                                 (6) 
           C 

 

red = viscosidade reduzida 

C = concentração (g/dL) 

 

sp/C = [H + k[2
HC                                                                                              (7) 

 
KH ,0,5 para bons solventes 
 

Ln r/C = [K - KH[2
KC                                                                                          (8) 

 
Kk <0 para bons solventes 
 

sp/C = [SB- KSB[SB sp                                                                                        (9) 
 
Ksb = 0,28 para alguns sistemas 

 

Segundo Boaventura et al., (2009) a partir dos dados da viscosidade relativa 

obtém-se a  viscosidade específica, reduzida  e viscosidade inerente. A viscosidade 

relativa (Equação 4) é a razão entre o tempo de escoamento da solução e o tempo de 

escoamento do solvente puro. A viscosidade específica (Equação 5) determina a 

contribuição do soluto (polímero) sobre a viscosidade da solução, ou seja, pode ser 

considerada como aumento na  viscosidade da solução, devido à presença  do 

polímero, em relação a viscosidade do solvente. A viscosidade reduzida (Equação 6) 

é uma grandeza que expressa a viscosidade específica por unidade de concentração. 

Quando este parâmetro é extrapolado a uma diluição infinita, obtém-se  um valor de 

viscosidade (viscosidade intrínseca) em condições onde as moléculas podem ser 

consideradas como isoladas. Tanto o valor de KH (Equação 7) quanto KK (Equação 8) 

indicam a interação química em relação ao solvente utilizado para o sistema em 

análise. Os dois métodos de cálculo de viscosidade intrínseca, extrapolação gráfica  e 

determinação por um único ponto (Equação 9) foram comparados a fim de se verificar 

a validade da determinação desse último que é um método mais rápido. 
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Neste trabalho, serão preparadas soluções  de 0,125g/dL, 0,25 g/dL e 0,5g/dL em 

solução de NMP, a 25ºC, e realizadas várias medidas viscosimétricas, em 

viscosímetro capilar Ubbelohde, de poli(éter imida ) sulfonada (SPEI). 

 
2.4.3. Termogravimetria (Tg e TgA) 

 

É um método de análise na qual a variação da massa (perda ou ganho) é 

determinada em função da temperatura e tempo, enquanto a amostra é submetida a 

uma programação do equipamento utilizado. 

A SPEI será verificada através da análise termogravimétrica (TgA) e 

temperatura de transição vítrea (Tg). Tais análises foram realizadas no equipamento 

Differential Scanning Colorimeter (DSC7) e Thermogravimetric Analyse (TGA), ambos 

da Perkin Elmer, sob atmosfera de nitrogênio e taxa de aquecimento de 10ºC/min. 

 

2.4.4. Avaliação da sorção em água 

A quantidade de água absorvida pela SPEI será medida gravimetricamente 

secando e umidificando as membranas que  serão cortadas em círculo com um 

diâmetro de 0,10m, e em seguida serão secas em dessacador por 24h a temperatura 

ambiente. Depois disso as amostras serão pesadas e colocadas em água deionizada 

por 24h. Com um papel absorvente foi removida a água superficial das amostras e 

posteriormente pesadas. A quantificação do teor de água absorvida será obtido 

através da utilização da fórmula abaixo (Equação 10). 

%H2O = minchado – mseco   x 100                                                        (10) 

                  mseco 

2.5. Preparação da membrana 

A técnica utilizada para o preparo das membranas planas será  a precipitação por 

imersão e que poderá ser dividido em seis etapas: 

• Preparação de uma solução polimérica; 

• Espalhamento de um fino filme de solução sobre um suporte adequado; 
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• Exposição do filme formado ao ar ambiente; 

• Remoção do solvente residual presente na matriz polimérica formada; 

• Secagem da membrana obtida. 

As membranas SPEI serão preparadas a partir de soluções de 30% do polímero 

dissolvido em clorofórmio. A solução polimérica será espalhada em uma placa de 

vidro, a temperatura ambiente por 24h (Figura 7). Passado o tempo mencionado 

anteriormente, o sistema (placa + filtro) será seco a 40ºC por 4h. O filme obtido será 

removido da placa em banho de água. Em seguida, serão secas a vácuo por 24h.  

 

 

Figura 7 – Preparo de membrana por espalhamento simples: (a) Solução polimérica sendo vertida na 
placa de vidro; (b) Espalhamento com faca de espessura controlada; (c) Exposição ao ar ambiente; 

(d) Imersão no banho de precipitação 

Fonte: CARVALHO (2005) 

 

A metodologia de preparo de membrana normalmente utilizado é  de  imersão–

precipitação (CARVALHO, 2005),  onde ocorre a sintetização da membrana pelo 

espalhamento da solução polimérica, a qual foi vertida em uma placa de vidro de 20 x 

30 cm previamente lavada e seca, sem nenhum material aderido. O espalhamento 

manual foi realizado utilizando uma faca de aço inoxidável de 0,15 mm de espessura. 
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O filme polimérico foi exposto ao ar e, em seguida levado ao banho do não solvente. 

A água, devido ao seu baixo custo, é o não-solvente mais utilizado em síntese de 

membranas. 

2.6. Materiais e  Métodos 

A avaliação da extensão da sulfonação do polímero foi verificado através  de 

análise elementar, capacidade de troca iônica e percentual de perda de massa, 

através do TgA (análise termogravoimétrica) e o efeito da sulfonação sobre as 

propriedades do polímero foi verificado através das propriedades térmicas: Tg 

(temperatura de transição vítrea) e degradação térmica dos grupos sulfônicos 

presentes na cadeia principal. 

2.6.1. Reação de sulfonação e testes de caracterização 

Em uma reação de sulfonação, após a inserção de um grupo sulfônico, o anel 

é desativado e despois disto é pouco provável que ocorra a dição de outro grupo 

sulfônico no mesmo anel benzênico (ALLINGER et al., 1976). As condições reacionais 

empregadas, assim como as razões molares dos reagentes e o controle reacional, 

espera-se que um ou dois grupos sulfônicos possam ser inseridos por unidade 

repetida do polímero. Neste trabalho foram verificadas diferentes condições reacionais 

(Tabela 3), entretanto sem a avaliação da cinética reacional 

Tabela 3- Condições de síntese de sulfonação da poli(éter-imida) 

Amostra PEI(mol) Ácido 
clorossulfônico 
(mL)/NMP(mL) 

T (ºC) t(min) 

R1 0,05 1,7/93 57,30 30 
R2 0,05 1,7/101,7 55,62 40 
R3 0,05 1,7/103,4 82,50 7,0 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A adição de NMP (solvente do polímero) ao agente sulfonante foi feita 

pensando-se em evitar a precipitação do polímero durante a adição do agente 

sulfonante ao meio reacional.  

O efeito da temperatura reacional foi avaliado através de algumas propriedades 

físico-química, tais como a temperatura de transição vítrea (Tg) e viscosidade 

Intrínseca. 
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Na Tabela 4 os polímeros sulfonados apresentaram uma Tg (temperatura de 

transição vítrea) menor que a PEI. Isto significa que o aumento do grau de sulfonação 

contribuiu para a redução da rigidez da cadeia, pois o grupo sulfônico em baixas 

concentrações pode atuar como plastificante.  

Tabela 4- Propriedades físico-químicas PEI, SPEI 

  Temperatura reacional da SPEI (ºC) 

Propriedades PEI 40 60 80 
Tg (ºC) 212,6 207,2 143,8 126,5 

(dL/g) 0,37 6,43 5,67 3,39 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Além disso, os resultados da viscosidade intrínseca foram obtidos através do 

método da extrapolação gráfica (Figura 8) , utilizando  as equações matemáticas 

(Equações 4-9). 

Figura 8 – Obtenção das constantes viscosimétricas por extrapolação gráfica 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

As amostras que apresentaram um tempo de escoamento muito longo (superior 

a 5 minutos), indicam um maior valor do peso molecular. Entretanto, a literatura 

informa que um aumento no grau de sulfonação do polímero promove um aumento na 

viscosidade intrínseca do mesmo (LOBATO et al., 2006). 

Na Tabela 5 estão representados os resultados encontrados por extrapolação 

gráfica para as constantes viscosimétricas do sistema estudado. 
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Tabela 5– Constantes viscosimétricas 

Amostra KH Kk 

R1 -0,28 -0,42 
R2 -0,25 -0,31 
R3 -0,32 -0,47 

 
Fonte:Arquivo pessoal 

 

Os valores obtidos para KH e Kk indicam que o NMP é um bom solvente para o 

sistema analisado.  

Através da Figura 9 podemos analisar a viabilidade econômica do sistema 

reacional, pois está representado a quantidade de produto obtido após a reação de 

sulfonação da poli(éter imida). 

 
Figura 9- Rendimento reacional da sulfonação da PEI 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

De acordo com a Tabela 6 podemos observar que a influência dos parâmetros 

reacionais, puderam contribuir para uma variação no grau de sulfonação do polímero 

e que a inserção do grupo sulfônico pode ser evidenciada pelo aumento da 

capacidade de troca iônica e que a diferença da variação de IEC obtida entre o filme 

e o grânulo é muito pequena. 

 

Tabela 6 – Capacidade  iônica obtida no  filme e grânulo da SPEI 

REAÇÃO IEC (meq/g) 

GRÂNULO FILME 
R1 0,63 0,62 
R2 0,78 0,76 
R3 0,85 0,84 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Observa-se na Tabela 7 que o polímero poli(éter imida) não possui capacidade 

de troca iônica e que após a reação de sulfonação, apresentou um aumento de 

transferência iônica. 

 
Tabela 7- Comparação de sorção em água entre a PEI e as amostras de SPEI 

REAÇÃO SORÇÃO EM ÁGUA (%H2O) 

PEI 0 
R1 1,79 
R2 2,30 
R3 8,65 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

A correlação feita entre a sorção de água da amostra sulfonada e a capacidade 

de troca iônica (Figura 10), observa-se que a inserção do grupo sulfônico melhora o 

caráter hidrofílico do polímero. Pois, a água em contato com o polímero sulfonado 

envolve os grupos sulfônicos, favorecendo que o filme fique mais inchado ao aumentar 

o teor de grupos aniônicos. 

 

Figura 10 – Influência do teor do grupo sulfônico na sorção de água da amostra de SPEI 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Através da Tabela 8 podemos verificar que em algumas amostras de SPEI teve 

um aumento no início da temperatura de degradação em relação a PEI, ou seja 

apresentaram uma maior estabilidade térmica  e também um aumento na perda de 

massa. 
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Tabela 8 – Perda de massa nas amostras de SPEI 

Reação Porcentagem de m 
perdida (%W250ºC) 

Início da Tdeg (ºC) 

PEI 0,89 527,7 
R1 7,58 528,5 
R2 4,22 543,8 
R3 3,20 523,1 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

Devido a todos resultados descritos anteriormente, observou-se que a reação 

de sulfonação é um método eficiente para obtenção de polímeros utilizados em 

membranas catiônicas. A inserção de grupos sulfônicos na cadeia polimérica 

aumentou o caráter hidrofílico e tal característica pode ser comprovada pelo aumento 

da capacidade de troca iônica e sorção em água. A diminuição da Tg pode ser 

atribuída ao aumento do grau de sulfonação conferindo maior mobilidade da cadeia 

polimérica e se comparada a membrana comercial NAFION a SPEI possui maior 

estabilidade térmica. Além disso, houve um aumento da viscosidade intrínseca 

evidenciando um aumento no grau de sulfonação e que a poli(éter imida) sulfonada 

pode ser uma forte candidata à membrana para utilização em osmose reversa. 

 

3.CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA DO MAR. 

 

A presença de sais nos oceanos, ocasionados pelo acúmulo de milhões de 

anos da ação erosiva da água sobre solos e rochas, juntamente com compostos 

orgânicos resultantes da decomposição de seres vivos e os gases (O2, N2 e CO2) 

encontram-se dissolvidos no meio líquido. 

Segundo SCHMIEGELOW (2004) o  Oceano Atlântico é o segundo em 

tamanho, estendendo-se como  bacia relativamente estreita (largura de 5000 Km em 

média) da região Ártica à região Antártica. Este oceano  é um  pouco mais  raso que  

o  Pacífico (a  maior  profundidade  de uma de  suas   raras   fossas  submarinas,   a  

de  Porto  Rico,  no  Mar  do  Caribe,   é  de  9.219 metros).   Ao  contrário  do  Pacífico,   

o  Atlântico  possui  grandes   áreas   de  plataforma continental e poucas ilhas 

vulcânicas. Outra  característica  distinta  deste  oceano  é  que  ele  recebe  grande  

descarga  de água  doce  proveniente  de  grandes  rios.  
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Figura 11- Mapa esquemático das sub-bacias hidrográficas nos municípios da Baixada Santista 

 

 
 

Fonte: SERHS, 2005 

 

As cinco principais bacias hidrográficas de Bertioga que integram o sistema de 

drenagem urbana são os rios Itapanhaú, Itaguaré, Guaratuba, Itatinga e Sertãozinho. 

As características dos rios são semelhantes, com seus trechos à montante na Serra 

do Mar, em altitudes mais elevadas e os de planície com baixas declividades na 

porção litorânea, gerando um processo natural de escoamento.  

compostos de alumínio com ou sem ferro em presença de húmus ácido e consequente 

acumulação desses constituintes em profundidade (ROSSI, 1999). 

 

3.1. Salinidade 

De acordo com SCHMIEGELOW (2004) em 1 quilograma de água do mar há 

em média 35gramas de compostos dissolvidos, chamados de sais inorgânicos, ou 

seja 96,5% da água do mar é constituída por água pura  e 3,5% de sais.Para 

ambientes de oceano aberto, a salinidade varia  de 35 a 37 (parte por milhão) com 

média próxima a 35 parte por milhão. Em regiões costeiras, tais valores variam muito 

devido a descarga de água doce dos rios, à precipitação fluviais 

Em   1884,   o  Challenger (DEACON,1884),   analisou  77   amostras   de  água  

do   mar   e  confirmou  definitivamente  que  a  proporção  relativa  entre  os   íons   

abundantes  permanece constante.   Os   elementos  mais   importantes   (elementos   

conservativos)  são  apenas   seis, apesar de corresponderem a 99,28 % em peso de 

todo o material dissolvido. 
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Tabela 9 - Constituintes  da água do mar com salinidade de 34,8 (ppm). 

ELEMENTOS PORCENTAGEM EM PESO 

Cloro  55,04 
Sódio  30,61 
Sulfato  7,68 
Magnésio  3,69 
Cálcio  1,16 
Potássio 1,10 
TO TA L 99,28 

Fonte: SCHMIEGLOW, 2004 

 

A Figura 12 mostra a fração do Oceano Atlântico onde será realizado o projeto de  
dessalinização. 

 

Figura 12 – Fração do Oceano Atlântico localizado em Bertioga 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

4.  PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

4.1. Identificação do Problema 

 

Segundo (PARENTE, 2007) a baixada Santista apresenta escassez de água já 

alguns anos, desde quando houve o crescimento industrial, e consequente expansão 
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urbana na década de 1950, induzindo a uma maior demanda de uso dos recursos 

hídricos e aumentando o abastecimento destinado a Cubatão. O investimento 

imobiliário foi acentuado, crescendo drasticamente o número de moradias. Embora 

esse crescimento tenha contribuído para o desenvolvimento da região, propiciou 

também o aumento dos problemas relacionados com o saneamento, entre eles o 

déficit no abastecimento de água. 

 

4.2. Justificativa 

 

Segundo a Agência Nacional de Águas (2017), os padrões de distribuição das 

chuvas variam naturalmente, porém, nos últimos anos têm sido observados eventos 

extremos de seu excesso ou escassez que podem ser indícios de mudanças 

climáticas e alterações nos padrões da precipitação no Brasil (Figura 13). As estiagens 

e secas observadas desde 2012 em diversas regiões do Brasil têm prejudicado de 

forma significativa a oferta de água para abastecimento público e para setores 

usuários que dependem do armazenamento e/ou dos volumes de água em 

reservatórios, como a irrigação, a geração de energia hidrelétrica e a navegação. A 

vulnerabilidade de uma bacia hidrográfica pode decorrer da inerente criticidade quanto 

à disponibilidade hídrica, seja devido a características naturais ou devido às altas 

demandas e/ou poluição hídrica. O desmatamento e a erosão dos solos, a redução 

da precipitação, o aumento da demanda por água, entre outros fatores, são pressões 

que favorecem a escassez. As crises hídricas afetam todos os usos da água, com 

maior ou menor intensidade, inclusive usos não consuntivos como navegação, pesca, 

turismo e lazer. A compreensão das causas da ocorrência dos baixos índices de 

precipitação e da dinâmica tendencial interanual da chuva ainda é imprecisa devido, 

principalmente, ao curto período de observações dessas anomalias. As causas da 

crise hídrica não podem ser reduzidas, entretanto, apenas às menores taxas 

pluviométricas verificadas nos últimos anos, pois outros fatores relacionados à 

garantia da oferta de água e à gestão da demanda de água são importantes para 

agravar ou atenuar sua ocorrência.  
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Figura 13 – Secas no Brasil  

 

Fonte: ANA, 2017 

 

4.3. OBJETIVO 

Elaborar um sistema de dessalinização da água do mar por osmose reversa 

utilizando a membrana de poli (éter imida) sulfonada. 

 

4.4 – Resultados e Impactos  

 

O impacto esperado seria ajudar a combater os problemas crônicos de falta de 

água na região do estudo e posteriormente nas regiões semiáridas do país, visando 

atender a população durante períodos de seca. 

 

 

4.5. Ação de Intervenção 

 

4.5.1. Processo de Osmose Reversa 

Os processos de separação por membranas permitem o fracionamento de 

solutos dissolvidos em correntes líquidas e a separação  de mistura gasosa. A maioria 

destes processos usa o escoamento tangencial, uma particularidade que os diferencia 

da filtração convencional, onde se promove a separação de partículas sólidas em  

suspensão das correntes (BAKER, 2004). 

O fluido movimenta-se sempre de um meio hipotônico (menos concentrado em 
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soluto) para um meio hipertônico (mais concentrado em soluto) com o objetivo de se 

atingir a mesma concentração em ambos os meios, tornando-os isotônicos, através 

de uma membrana semipermeável, ou seja, uma membrana cujos poros permitem a 

passagem de moléculas de água, mas impedem a passagem de outras moléculas 

(Figura 14).  

 

Figura 14 . Fluxo osmótico 

 

 

Fonte: PESSOA, 2000 

 

A Osmose Reversa (R.O) é um processo de separação que usa pressão para 

forçar uma solução através de uma membrana que retém o soluto em um lado e 

permite que o solvente passe para o outro lado (Figura 15).  

 

 

Figura 15 . Equilíbrio osmótico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PESSOA, 2000 

 

  

  



40 

 

É o processo de forçar a solução de uma região de alta concentração de soluto 

através de uma membrana para uma região de baixa concentração de soluto (Figura 

16), através da aplicação de uma pressão externa que exceda a pressão osmótica 

(PESSOA, 2000) 

 

Figura 16. Osmose reversa 

 

Fonte: PESSOA, 2000 

 

4.5.2 . Construção do dessalinizador 

 

Segundo CAVALCANTE (2000) para a construção de um dessalinizador  que utiliza 

o processo de osmose reversa, é necessário contar com os seguintes equipamentos 

(Figura 17): 

• Estrutura base para sustentar o equipamento; 

• Sistema elétrico (todos os componentes elétricos da instalação como painel, 

motores, etc); 

• Filtros capazes de reter ijmpurezas através da utilização de elementos 

filtrantes; 

• Bombas, incluem uma bomba para o poço e outra de alta pressão (booster); 

• Vasos de pressão, onde se encontram as membranas 

• Acessórios: tubulações, registros, válvulas, entre outros. 
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Figura 17 . Fluxograma de um sistema de dessalinização  por osmose reversa 

 

 
 

Fonte: FURTADO, 2002 

 

A água ao passar pelo  sistema elaborado para a dessalinização por osmose 

reversa, seguirá dois caminhos, parte dela irá para o pós tratamento, tornando-se 

água potável e o restante (água residuária).  

 

4.6. Atores Envolvidos 

Serão necessários para a manutenção e desenvolvimento do projeto: 

• Equipe de Gerenciamento de Projetos: profissionais que executam atividades 

de controle de projeto, ou seja, esta equipe zela para que o projeto realize suas 

atividades de planejamento, respeite os prazos, qualidade, custos, entre outros. 

• Recursos Humanos: qualquer profissional que execute algum trabalho do 

projeto. 

• Parceiros de Negócio: empresas externas que possuem uma relação que vai 

além da relação de um fornecedor. Possuem uma importância maior para a 

execução do projeto, do que os simples fornecedores. 

• Especialistas de Apoio: profissionais que executam atividades necessárias 

para o desenvolvimento e execução do plano de gerenciamento de projetos, 

por exemplo apoio no gerenciamento financeiro, contratações de profissionais, 
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apoio jurídico, entre outros. Estes profissionais podem atuar no projeto em 

regime integral ou parcial, dependendo da complexidade do projeto. 

• Representantes de clientes e/ou de usuários: são os profissionais que serão 

responsáveis por realizar o aceite de produtos ou entregas produzidas pelo 

projeto. Estes profissionais podem ser designados como pessoas de contato 

ou representantes, com o objetivo de garantir que o produto ou entrega esteja 

de acordo com os requisitos especificados, entre outros. 

• Fornecedores: empresas externas, terceiros, que prestam o fornecimento de 

serviços ou insumos necessários para a execução do projeto. 

• Beneficiários: A população 

 

4.7. Recursos Necessários 

Para a implantação do projeto de intervenção será necessário: 

• Aquisição de equipamentos; 

• Local de instalação  

• Contratação de mão -de-obra qualificada; 

• Instalação de laboratório (controle de qualidade); 

• Métodos de avaliação e manutenção do sistema diários. 

 

4.8. Orçamento 

Para CRAVO (1997) a obtenção de água tratada a partir de um manancial hídrico 

com elevado teor salino possui um custo embutido (Tabela 10), que deve ser 

contabilizado, sem que se perca a dimensão social da ação. Do ponto de vista  

econômico, considerando-se que: 

• Os terrenos são públicos; 

• Que há energia instalada; 
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Tabela10 – Custos de implantação de um sistema de dessalinização 
ETAPAS CONTEÚDO/AÇÕES PERCENTUAL 

Planejamento e 
dimensionamento 

• Recursos humanos: deslocamento de equipe 
técnica. 

• Dados gerais: fonte de água bruta, demanda 

• Análises físico-química 

• Dimensionamento: equipamento e seleção de 
membrana 

3% 

Aquisição • Material: dessalinizador, reservatórios, tubulações, 
acessórios, produtos químicos e filtros 

65% 

Instalação • Recursos humanos: deslocamento de técnicos. 

• Construção: linha de energia,  via de acesso, 
abrigo para o ,reservatório, barragem de rejeitos e 
chafariz. 

• Montagem: dessalinizador e sistema de 
distribuição 

7% 

Operação • Recursos humanos:  seleção e treinamento de 
operadores. 

• Custos: energia, produto químico, salários e 
encargos sociais. 

3% 

Distribuição • Mobilização comunitária: otimização de uso – 
cálculo de consumo : habitante/litros/dia. 

2% 

Manutenção • Recursos humanos: capacitação de técnicos. 

• Material: filtros, membranas, reservatórios, 
produtos químicos, reparos e peças. 

15% 

Monitoramento e 
Avaliação 

• Sistema de dessalinização: variação na qualidade 
de água bruta, variação da taxa de recuperação, 
desempenho do dessalinizador, reservatórios, 
evolução e disposição do rejeito. 

• Saúde: alteração dos índices de doenças com 
vinculação hídrica 

5% 

Fonte: CRAVO, 1997 

4.9. Viabilidade 

 

O método tradicional de dessalinização térmica que ocorre através da  

destilação, multiestágios, onde a água do mar é aquecida e ao entrar em ebulição 

passa por diversos destiladores garantindo um alto grau de pureza, tal processo, 

demanda uma grande quantidade de energia, gerando um elevado custo em sua 

produção. Entretanto, a osmose reversa surge como uma alternativa tecnológica para 

baratear os custos da produção da água dessalinizada.  

A estimativa da viabilidade técnica e econômica depende de vários fatores que 

serão descritos a seguir. 

O funcionamento de uma planta necessitaria pessoal qualificado para operar 

os equipamentos. Por se tratar de um projeto piloto (pequeno porte), tais despesas 

foram desconsideradas, restando somente o custo referente ao consumo elétrico. De 

acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) as bombas e 

consequentemente a planta de dessalinização foi enquadrada na modalidade tarifária, 
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no grupo A3 (300W) por ser a que se enquadra melhor dentro do que foi 

disponibilizado pela  ELEKTRO Distribuidora De Energia. Para o cálculo de consumo 

foi utilizada a tarifação sazonal azul. Após a realização dos cálculos foi determinado 

que o valor total de energia elétrica foi de R$84118,52 ao ano. Através da  equação 

11: 

Consumo = potência do aparelho x horas de funcionamento por mês     (11) 

                                           1000 

   Considerando as especificações do fabricante FLOWEX, admitindo que a 

temperatura média do mar na costa  Litorânea de 26ºC e a salinidade de 35000 mg/L  

e adotando uma vazão de 50 m3/h ou 432,000 m3/ano. Para determinar o custo de 

produção de cada metro cúbico foi considerado um intervalo de vinte anos que se 

refere a vida útil (N) estimada para o equipamento. Deste modo, foi incorporado o 

conceito de custo de vida útil anual (CTA) que representa o custo anual total de 

possuir, operar e manter a planta de osmose reversa por um ano. Para obtenção fez-

se necessário anualizar o custo total (CT), multiplicando-se o CT pelo fator de 

recuperação de capital (FRC) para isso, foi considerado um FRC de 0,117. A tabela 

11 representa o resumo dos custos. 

Tabela 11 – Resumo de custos para um período de 20 anos 

CUSTOS VALORES (R$) 

Implantação 309.500,00 

Operação 1.682.370,40 

Manutenção 201.175,000 

Total 2.489,487,40 

Fator de Recuperação do Capital 0,117 

Custo Total Anualizado  291270,02 

Volume de água produzido 432000,00 

Preço metro cúbico 0,67 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

4.10. Riscos e Dificuldade  

Os riscos e dificuldades estão relacionados com o meio ambiente, pois a água 

residuária do processo de dessalinização apresenta uma concentração elevada de 

sal, podendo ocasionar contaminação ao corpo hídrico. Uma possível solução seria o 

desenvolvimento de um processo de pós dessalinização.  
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4.11. Cronograma 

Etapas do projeto: 

• 1º passo – realizar um estudo de mercado; 

• 2º passo – abordar os aspectos técnicos: localização e escala do projeto; 

• 3º passo – análise financeira; 

• 4º passo – análise da estrutura administrativa; 

• 5º passo – elaborar as projeções de custos e receitas; 

• 6º passo – avaliação (aprovação ou  não, do projeto); 

• 7º passo – projeto final (elaboração, implantação e operação). 

Na tabela 12 está representada um cronograma resumido para implantação do 

projeto. 

 

Tabela 12.Cronograma para implantação do projeto 

ETAPA PERÍODO 
FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

1) Planejamento x      

2) Aquisição de materiais  x x x   

3) Contratação de mão-de-obra 
qualificada 

    x  

4) Início da construção do 
projeto 

     x 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

4.12. Gestão, Acompanhamento e Avaliação 

A gestão será por competência, onde os colaboradores serão incentivados a 

adquirirem novos conhecimentos e voltada para um sistema de controle de qualidade 

(ISO 14001). 

O acompanhamento das atividades realizadas na planta serão acompanhadas 

diariamente através do controle de potabilidade ( análises físico-químicas), check list 

de equipamentos e controle operacional. 

Avaliações serão realizadas periodicamente, através de reuniões entre a 

gerência e os colaboradores, onde serão apresentados os resultados obtidos no 

período. 
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.5- TERMO DE REFERÊNCIA 

 

5.1. Objeto 

 Aquisição de material permanente – Dessalinizador de osmose reversa, com 

instalação no local, para tratamento de água do mar. 

 

5.2.  Justificativa para a aquisição do equipamento 

A crise hídrica que se abate sobre o Estado de São Paulo é um fator 

preocupante para a população em geral, visando o fornecimento de recurso hídrico 

(água potável obtida pela dessalinização da água do Oceano Atlântico) para as 

demais regiões do Estado, a cidade de Bertioga, situada no Litoral norte. Dessa forma 

visando atender as necessidades de abastecimento de água para as comunidades, 

demonstra a necessidade de realizar processo licitatório na modalidade pregão 

eletrônico – sistema  registro de preços, para aquisição de um dessalinizador com 

tecnologia de osmose reversa, conforme descrição detalhada abaixo: 

 

5.3. Descrição do objeto 

 

Tabela 13 – Descrição dos equipamentos 

item Descrição do equipamento e Detalhes para instalação QTDE 

01 Dessalinizador com vazão (mínima) de 2,9m³/h, composto por sistema de 
osmose reversa, com funcionamento totalmente automático, comandados 
através de controle micro processado com display LCD e sensores de vazão, 
condutividade e temperatura, além de alarmes e dispositivos de segurança. 
Deve possuir estrutura, caixa de comando e bomba em aço inox para maior 
resistência à corrosão e longevidade do equipamento. Possuir permeação 
com membranas de Osmose Reversa tipo TFC (Thin Film Composite) de alta 
performance. 

Alimentação Elétrica: 380 V - Trifásica 
Deverá ter como resultado final água com índices de potabilidade para 
consumo humano.  
O equipamento deverá ser instalado a partir da rede de captação próximo a 
orla marítima. 
É de responsabilidade do fornecedor do equipamento a instalação incluindo 
os materiais, equipamentos e Instalações Físicas, bem como 

as despesas com o pessoal (salário, alimentação, diárias) necessárias para 

a instalação. 
O equipamento deverá ter garantia mínima de 01 ano, contatos a partir da 
instalação. 
A empresa fornecedora do equipamento deverá fornecer mão-de-obra realizar 
o manuseio/uso do dessalinizador 

 

Código CATMAT: BR0007307 

 

01 
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 Materiais necessários para Instalação do Item 01: 

Tubo em PVC soldável agua fria DN = 30mm ,  

inclusive conexões - fornecimento e instalação. –30 Metros. 

Tubo em PVC soldável esgoto DN = 50mm , 

 inclusive conexões - fornecimento e instalação – Quant: 300 Metros. 

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, 
medindo 0,60x,050 m assentados com argamassa de cimento, cal e 
areia média, rebocada, incluindo lastro e tampa em concreto com 
espessura = 5cm. – Quant: 15 Unidades. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

5.4.Fundamentação Legal 
 

5.4.1.Da licitação/modalidade 

 

5.4.1.1. Amparo Legal  

 

 A presente licitação será na modalidade Pregão Eletrônico para formalização 

de Registro de Preços  e está amparada pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 

2001, Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, Lei n° 8.078, de 11 de setembro 

de 1990, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, bem como demais cominações legais correlatas e suas alterações 

posteriores. 

5.4.2.Do Enquadramento de Bens/Serviços de uso Comum 

5.4.2.1.LEI Nº 10.520, de 17 DE julho de 2002 

 

Art. 1º, parágrafo único, “consideram-se bens e serviços comuns, para os fins 

e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam 

ser objetivamente definidos pelo edital. 

 
 

5.5. Estimativa de custos 

 

 O valor total estimado desta licitação é na ordem de R$ 46.648,00 (quarenta e 
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seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais). Tal valor foi estipulado através de 

pesquisa de mercado com empresas especializadas, conforme propostas de preço 

anexadas ao processo e servirão de subsídios às licitantes para formulação de suas 

propostas. 

5.6.Critério de Julgamento 

 

    Este certame terá como critério de julgamento menor preço por item. 

. 

5.7. Prazo, local e condições de entrega 

 

5.7.1. Os objetos desta licitação deverão ser entregues e instalados pela vencedora 

do certame licitatório, nas dependências da CONTRATANTE, no seguinte 

endereço: Av. Joaquim cruz, 1976, centro , especificamente no Setor de 

Almoxarifado, de segunda à sexta, das 08:00 às 11:30 h e das 13:30h 16:30 

horas. Telefone para contato: (13) 3317-9000. 

5.7.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços até 3 (três) dias úteis após seu 

recebimento. 

5.7.3 A empresa vencedora do certame para fins de entrega do material, poderá 

contratar uma empresa de transporte de carga que possua mão-de-obra para o 

processo de descarregamento do material nas dependências da 

CONTRATANTE. 

5.7.4 O prazo de entrega dos materiais será de no máximo 30 (trinta) dias corridos 

após o recebimento da nota de empenho pela CONTRATADA e somente poderá 

ser estendido mediante prévia autorização da CONTRATANTE, não podendo a 

vencedora do certame licitatório declinar do mesmo.  

5.7.5 Dos Critérios de Recebimento e Aceitabilidade 

 

5.7.5.1 A empresa vencedora é a única responsável pela entrega dos materiais, bem 

como pela garantia dos mesmos, obedecendo às especificações presentes no 

Termo de Referência deste edital. 

5.7.5.2. A entrega será efetivada no setor de Almoxarifado de Bertioga no seguinte 

endereço: Av. Joaquim cruz, 1976, centro, Bertioga, SP, CEP: 11250-000.  contato: 
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(13) 3317-9000. 

5.7.5.3.Toda e qualquer despesas decorrente da entrega do objeto licitado, correrão 

por conta da CONTRATADA. 

5.7.5.4.O prazo de entrega deverá ser, no máximo, de 30 (vinte) dias corridos, 

contados a partir do recebimento, pela contratada, da Nota de Empenho, conforme 

as regras preestabelecidas neste edital e seus anexos. 

5.7.5.5.O objeto licitado será recebido: 

5.7.5.5.1. Provisoriamente, pelo responsável, através de carimbo e assinatura no 

canhoto da Nota Fiscal/Fatura (contendo descrição do objeto ofertado pela empresa) 

e/ou no conhecimento de transporte, devidamente datado e assinado, a fim de 

verificar a conformidade (compatibilidade) do material com a especificação (Art. 73, 

inciso II, alínea a, da Lei nº 8.666/93). 

5.7.5.5.2. Definitivamente, pelo responsável pelo respectivo recebimento, depois de 

verificada a qualidade e quantidade do objeto contratado, bem como a sua 

consequente aceitação mediante carimbo e assinaturas (atesto e visto) apostos no 

verso da Nota Fiscal (Art. 73, inciso II, alínea b, da Lei nº 8.666/93). 

5.7.5.5.3.O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 

pela perfeita qualidade do objeto fornecido cabendo-lhe sanar quaisquer 

irregularidades detectadas quando da utilização do mesmo. 

5.7.5.5.4.Caberá à CONTRATANTE rejeitar no total ou em parte, o objeto entregue 

em desacordo com as especificações, imperfeições e/ou vícios de fabricação, ou 

com falhas de funcionamento. 

5.7.5.5.5.Caso o material ora licitado seja de um alto de nível de complexidade, que 

exija do responsável pelo recebimento um maior aporte técnico, este recebimento 

definitivo de que trata neste edital, será executado por uma comissão composta de 

no mínimo 02 (dois) funcionários de Bertioga que detenham conhecimento técnico 

afinco com o objeto entregue pela empresa contratada. 

5.7.5.5.6.Na hipótese de ocorrer a inobservância de qualquer condição determinada  

neste Termo de Referência, a CONTRATADA ficará passível da aplicação das 

sanções administrativas previstas neste ato convocatório e no Art. 87 da Lei nº 

8.666/93 

 

5.8. Obrigação das partes 

5. 8.1 Da empresa contratada 



50 

 

 

5.8.1.2.Fornecer o objeto contratado conforme especificações, marcas, validades e 

preços indicados na licitação supracitada e registrados nesta ata. 

5.8.1.3.Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: 

salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 

ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus 

empregados, no cumprimento das obrigações  isenta de qualquer vínculo 

empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária. 

5.8.1.4. Substituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, qualquer 

material/equipamento defeituoso, sem condições de funcionamento ou que não 

apresente produtividade satisfatória, por outro de qualidade superior e com as 

mesmas especificações preestabelecida no edital. 

5.8.1.5.Os materiais fornecidos pela vencedora do certame licitatório deverão estar 

acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas 

pelo fabricante. 

5.8.1.6.Atender prontamente quaisquer exigências do representante de Bertioga 

inerentes ao objeto licitado, inclusive esclarecimentos técnicos relacionados com as 

características e funcionamento dos materiais fornecidos. Entregar o objeto contratado 

acompanhado da Nota Fiscal correspondente , observando que o ônus decorrente desta 

deverá ser por conta da CONTRATADA 

5.8.1.7.A CONTRATADA deverá manter, sempre atualizado o seu endereço, 

telefone, e-mail e meios de contato junto à CONTRATANTE, bem como o nome de 

um responsável da contratada para futuros contatos. 

5.8.1.8Executar diretamente o objeto do presente contrato, não sendo admitidas a 

subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial. A fusão, cisão ou 

incorporação serão admitidas, somente, com o consentimento prévio e por escrito de 

Bertioga. 

5.8.1.9.Caso o objeto ora licitado venha a ser solicitado pela comissão de licitação 

desta unidade para possíveis análises técnicas, caberá à empresa licitante apresentar 

amostra(s) do(s) produtos(s), dentro do prazo estabelecido neste edital, bem como as 

expensas decorrentes deste evento, 

5.8.1.9.1.Em hipótese alguma serão aceitos materiais em desacordo com as 

condições pactuadas, ficando a cargo da contratada a repetição de procedimentos 

para correção de falhas verificadas. 
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5.8.2. Das obrigações  de Bertioga 

 

5.8.2.1. Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) toda e qualquer ocorrência 

relacionada com a aquisição dos materiais. 

5.8.2.2.Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa vencedora 

entregar fora das      especificações exigidas neste Edital. 

5.8.2.3. Emitir nota de empenho no valor total correspondente ao objeto contratado, 

que comprova a aquisição dos materiais Para  Bertioga, bem como a 

disponibilizando em tempo hábil para a CONTRATADA. 

5.8.2.4.Aplicar, sempre que cabível, as penalidades previstas neste instrumento 

convocatório, bem como nas legislações correlatas vigentes. 

5.8.2.5.Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, às dependências da 

CONTRATANTE, para execução do objeto licitado. 

5.8.2.6.Fornecer à CONTRATADA, a qualquer tempo, toda a informação que julgar 

pertinente à execução do objeto licitado. 

5.8.2.7.A CONTRATANTE se reserva do direito de acompanhar e fiscalizar o 

cumprimento das obrigações incumbidas à CONTRATADA através de um 

representante da administração, especialmente designado, a quem caberá registrar 

em livro ou sistema próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas e/ou defeitos 

observados. 

5.8.2.8..Solicitar à CONTRATADA a retificação de qualquer fornecimento/execução 

de material/serviço cujo padrão de qualidade não esteja condizente com as 

especificações contidas no edital e seus anexos. Comunicando-a ainda os casos de 

irregularidades, defeitos, vícios ou incorreções, durante a execução do objeto, para 

que a mesma adote medidas indispensáveis ao bom andamento do que foi solicitado. 

5.8.2.9.Notificar à CONTRATADA, por escrito, quando da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para sua correção  

5.9.Acompanhamento e Fiscalização 

 Estando os serviços de fornecimento dos materiais atestado pelo funcionário em 

perfeitas condições, Bertioga efetuará o pagamento no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias úteis, a contar da data de entrada da nota fiscal/fatura gerenciador deste certame 
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licitatório, mediante depósito em conta bancária. 

5.10.Pagamento 

Os recursos orçamentários para cobrir tais despesas estão programados para 

o exercício de 2018 na Natureza da despesa: 3358, UG: 51333 e se detalhado no 

momento da utilização da Ata de Registro de Preços vinculada a este Pregão 

Eletrônico. 

5.11.Sanções para o caso de inadimplemento 

 

5.11.1. Se a Contratada inadimplir  

 

5.11.2.as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita ao pagamento 

de multa nos seguintes termos: 

5.11.3.Pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um 

por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% 

(dez por cento) do valor do bem. 

5.11.4.Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, 

caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 

de 5% até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor do material, considerando 

a gravidade causada a Administração dos danos decorrentes deste não 

fornecimento e/ou entrega do material. 

5.11.5.Pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do quinto dia útil da 

data da notificação: de 1% até o limite máximo 2% (dois por cento) do valor do 

material recusado, por dia decorrido, considerando a gravidade causada a 

Administração dos danos decorrentes deste evento. 

5.11.6.Pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se 

como recusa a substituição não efetivada nos 05 (cinco) dias úteis que se seguirem 

à data da rejeição: de 5% até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor do 

bem rejeitado, considerando a gravidade causada a Administração dos danos 

decorrentes desta recusa em substituir o material rejeitado. Pode-se, ainda, 

garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório, a empresa ser suspensa de 

contratar com a administração pública até que seja dado solução ao caso, por até 5 

(cinco) anos, de acordo com o Artigo 28, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 

5.11.7.Por haver encaminhado materiais com a data de validade vencida ou próximo 
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ao seu vencimento: 2% (dois por cento) do valor do referido material por dia 

decorrido, contados a partir da ciência da Empresa, devendo essa providenciar a 

substituição imediata do(s) item(ns), podendo, ainda, garantido o direito à ampla 

defesa e ao contraditório, a empresa ser suspensa de contratar com a administração 

pública até que seja dado solução ao caso, por até 5 (cinco) anos, de acordo com o 

Artigo 28, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. 

5.11.8.Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no instrumento 

convocatório e legislação em vigor, pertinentes a esta Licitação, e não abrangida nas 

alíneas anteriores: de 0,5% até o limite máximo de 1% (um por cento) do valor 

contratado, para cada evento, considerando a gravidade causada a Administração 

dos danos decorrentes deste descumprimento. 

5.11.9.As multas estabelecidas no subitem 11.1 podem ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor 

contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

5.11.10.As importâncias relativas a multas deverão ser pagas através de Guia de 

Recolhimento da União fornecida pela Bertioga ou através de qualquer outro 

instrumento previsto na legislação vigente. 

5.11.12.O contratante, em caso de inadimplemento da parte contratada, deverá, 

ainda, cancelar a ordem de fornecimento ou nota de empenho decorrente dessa 

Licitação, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de 

outras previstas em lei, asseguradas o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

5.11.13. A Contratada estará obrigada a efetuar, a qualquer tempo, a substituição 

de material rejeitado, se este apresentar defeito de fabricação ou divergência relativa 

às especificações constantes do instrumento convocatório, independentemente da 

quantidade rejeitada. 

 

5.12.Informações Complementares 

 

O presente Termo de Referência foi elaborado pela Diretoria de Administração 

de Bertioga. 
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A necessidade de materiais que viabilizem a substituição ou complementação 

de processos industriais convencionais tem levado ao desenvolvimento de novos 

materiais tais como membranas poliméricas. No presente trabalho foi realizado a 

obtenção da membrana poli (éter-imida) sulfonada (SPEI) e observou-se que a reação 

de sulfonação é um método eficiente para obtenção de polímeros utilizados em 

membranas catiônicas. A inserção de grupos sulfônicos na cadeia polimérica 

aumentou o caráter hidrofílico e tal característica pode ser comprovada pelo aumento 

da capacidade de troca iônica e sorção em água. A diminuição da Tg (temperatura de 

transição vítrea) pode ser atribuída ao aumento do grau de sulfonação conferindo 

maior mobilidade da cadeia polimérica. Além disso, houve um aumento da viscosidade 

intrínseca evidenciando um aumento no grau de sulfonação e que a poli(éter imida) 

sulfonada pode ser uma forte candidata à membrana para utilização em osmose 

reversa. A partir da obtenção da membrana foi desenvolvido  um sistema de 

dessalinização, onde foi estudado sua viabilidade, custos e aplicação. Entretanto os 

riscos e dificuldades estão relacionados com o meio ambiente, pois a água residuária 

do processo de dessalinização apresenta uma concentração elevada de sal, podendo 

ocasionar contaminação ao corpo hídrico. Uma possível solução seria o 

desenvolvimento de um processo de pós dessalinização. O presente trabalho surge 

como uma possível alternativa para amenizar os problemas ocasionados pela 

escassez hídrica. 
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