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RESUMO 

 

A utilização da energia solar para desinfecção de água, além de ser acessível para 

comunidades menos favorecidas pelo seu baixo custo, tem a vantagem de utilizar materiais 

descartáveis como garrafas de politereftalato de etileno (PET). Apresenta-se um estudo que 

utilizou duas metodologias de desinfecção: a metodologia proposta pelo projeto Solar Water 

Disinfection (SODIS) que consistiu na desinfecção da água pela radiação solar e pela temperatura 

e a metodologia que utilizou a temperatura da água para a desinfecção. Em ambas, busca-se 

eliminar microrganismos causadores de sérias doenças como disenterias, febre tifóide, cólera, etc. 

As amostras de água foram coletadas na comunidade do Robalo, local onde a população possui 

baixa renda e a incidência de doenças de veiculação hídrica é alta. Os experimentos foram 

divididos em duas etapas: Na etapa 1 estudou-se a viabilidade da desinfecção e na etapa 2 a 

viabilidade da planta piloto na obtenção de níveis de temperaturas adequados à desinfecção 

pretendida. Os resultados obtidos mostraram a eficiência do processo de desinfecção, atingindo 

uma média de 80 a 100% de morte dos microorganismos, porém foi observado recrescimento em 

algumas amostras. Finalmente, diante dos bons resultados da etapa 1, projetou-se, construiu-se e 

ensaiou-se uma planta piloto experimental, que demonstrou-se viável para promover a 

desinfecção de água através do uso da energia solar. A água, após o tratamento, encontra-se de 

acordo com os limites estabelecidos pela legislação brasileira para água tratada, mantendo um 

desempenho favorável na desinfecção e índices aceitáveis do recrescimento bacteriano. 

 

Palavras-chaves: Energia solar, desinfecção de água, comunidades, baixo custo,  reutilização de 

materiais, microrganismos. 
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ABSTRACT 

 

The use of solar energy for water disinfection, and is accessible to disadvantaged 

communities because of its low cost, has the advantage of using disposable materials such as 

bottles of polyethylene terephthalate (PET).  We present a study that used two methods of 

disinfection: the methodology proposed by the project Solar Water Disinfection  (SODIS), which 

consisted of water disinfection by solar radiation and temperature and the methodology which the 

temperature of the water for disinfection.  In both, we seek to eliminate microorganisms that 

cause serious diseases such as dysentery, typhoid, cholera, etc. Water samples were collected in 

the community of  Bass, where the population has low income and the incidence of waterborne 

diseases is high.  The experiments were divided into two stages.  In step 1 we studied the 

feasibility of disinfection and in step 2 the feasibility of the pilot plant to obtain adequate levels 

of disinfection temperatures desired.  The results showed the efficiency of the disinfection 

process, reaching an average of 80 to 100% death of microorganisms, but regrowth was observed 

in some samples.  Finally on the good results of stage 1, is designed and built and tested in an 

experimental pilot plant, which has shown to be feasible to promote water disinfection through 

the use of solar energy.  The water after treatment is in accordance with the limits established by 

Brazilian legislation for clean water, maintaining a positive performance for the disinfection and 

acceptable levels of bacterial regrowth.  

 

 Keywords: Solar disinfection of water, communities, low cost, reuse of materials, micro-

organisms.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Apresentação do trabalho 

  

  Entre as diversas dificuldades enfrentadas pelos países em desenvolvimento a falta de 

água tratada torna-se cada vez mais um problema a resolver. O Brasil, apesar de sua condição 

aparentemente confortável quando analisamos a disponibilidade hídrica, principalmente na região 

Amazônica, não pode ficar alheio a essa questão uma vez que os recursos hídricos não estão 

distribuídos de forma homogênea. Devido ao seu vasto território são muitas as regiões brasileiras 

que sentem os problemas de falta de água e convivem com freqüentes conflitos por essa razão.  

Dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), no 

“Relatório Sobre a Situação Mundial da Infância” (2005, p.9), apontam o Brasil com taxa de 

acesso à água potável (89%) menor que a de alguns países como o México, Chile, e Uruguai. 

Sendo assim, parte da população tem como fonte de água para sua sobrevivência poços artesianos 

freqüentemente contaminados. 

A técnica constantemente utilizada nos mais diversos países para desinfecção de água 

é a adição do cloro (Cl2) a água, isso ocorre devido a sua operacionalidade ainda ser mais 

vantajosa do que alternativas existentes. Por outro lado, muitas comunidades carentes não 

conseguem ter acesso a água tratada por se tornar um custo elevado diante do orçamento familiar. 

Segundo a U. S. Environmental Protection Agency (EPA, 1990) e pesquisas anteriormente 

desenvolvidas por Dons Bach (1981) apontam o efeito direto do cloro com o aparecimento de 

câncer. 

A utilização de energia solar como proposta de desinfecção de águas no Nordeste 

torna-se promissora uma vez que a intensidade solar na região é bastante favorável. Além desse 

fator, tal estudo tem uma importância social relevante uma vez que uma parcela significativa da 

população desse estado não tem acesso a água tratada. 

Esta nova alternativa tem a vantagem de utilizar materiais descartáveis como garrafas 

(PET), de acordo com a metodologia proposta pelo projeto SODIS (2003). Este método consiste 

no tratamento da água através do efeito sinergético da radiação solar e temperatura, eliminando 

microrganismos causadores de sérias doenças como disenterias, febre tifóide e cólera (SODIS, 

Nota técnica Nº 9, 2003).  
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Além dos resultados do processo de desinfecção utilizando garrafas Pets, será apresentado 

o estudo térmico de uma planta de desinfecção que tem como principal elemento um sistema de 

aquecimento solar alternativo de baixo custo que utililiza materiais recicláveis, garrafas Pets e 

latas de cervejas e refrigerantes.  

Tal coletor utiliza a garrafa pet reciclada como elemento gerador de efeito estufa, no 

interior da qual está um tubo absorvedor revestido por uma aleta também feita de material 

reciclado, qual seja, latas de cerveja e refrigerantes. Desenvolve-se toda uma tecnologia para a 

fabricação e montagem desse tipo de coletor.  

Os tubos absorvedores do coletor estão ligados em série através de um modelo de ligação 

alternativo que utiliza tês e joelhos de PVC e esbarros confeccionados utilizando tampas de 

refrigerantes. Serão apresentados os resultados da eficiência térmica e perda térmica do sistema 

de aquecimento construído. Serão determinados parâmetros térmicos que espelham a eficiência 

térmica de um sistema de aquecimento solar de água e o fluxo mais adequado para gerar a 

temperatura para promover a desinfecção da água. 

Também serão apresentados os processos de construção e montagem dos dois coletores 

ligados em série para a obtenção de uma temperatura mais elevada, aumentando a eficiência do 

processo de desinfecção. Serão estudados três níveis de vazão. 

Quando se opta pelo uso do plástico como elemento absorvedor e condutor tem-se que 

investigar os efeitos das degradações térmica e por ultravioleta, inerentes à exposição de tubos 

plásticos aos efeitos da radiação solar, uma vez que essas degradações podem trazer danos aos 

tubos absorvedores. Souza (2002) demonstrou que essas degradações causam danos apenas 

microestruturais aos tubos, não comprometendo a sua macroestrutura. Essa constatação não 

inviabiliza, portanto, o uso de tubos de PVC como elementos absorvedores e condutores de 

radiação solar. 

A exposição do PVC à radiação solar e ao calor causa degradação, produzida pela perda de 

massa ou quebra de ligações, com surgimento de duplas ligações na cadeia principal, quando do 

processo de perda (separação) do HCl da mesma. Essas degradações fragilizam o material e 

também podem ser críticas para a processabilidade do PVC, quando dos processos de fabricação 

empregados para a obtenção de cada tipo.  

No caso do tubo de PVC, essa degradação é mais crítica para níveis de temperatura acima 

de 250ºC, embora a degradação térmica se inicie para temperaturas acima de 60ºC, alcançando 
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limite crítico para temperaturas acima de 75ºC, onde começa o seu processo de deflexão 

(www.institutodopvc.org.br). 

Embora vários aditivos possam ser empregados no combate a estas degradações, resolveu-

se evitá-las através de soluções mais simples e inovadoras, capazes de viabilizar o presente 

estudo no campo dos materiais, a partir da utilização de tubos disponíveis no mercado. Portanto, 

não se utilizou qualquer tipo de aditivo, o que representa um outro fator inovador do trabalho. 

Espera-se que o maior volume de água contido no coletor, em função de um número 

maior de tubos absorvedores de diâmetro superior aos tubos convencionalmente usados, amenize 

os efeitos da degradação térmica, não sendo atingida a temperatura crítica para início da 

degradação térmica, em torno de 60°C. O efeito degradativo por UV pode ser minimizado através 

do uso de uma película protetora, que é a própria tinta a ser utilizada para aumentar o poder de 

absorção dos tubos, quando submetidos à energia eletromagnética do sol. 

 

1.2. Objetivos 

 

  1.2.1. Objetivo geral 

Demonstrar a viabilidade do uso da energia solar para promover a desinfecção de água. 

 

  1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Estudar o processo de desinfecção através da exposição da água contida nas garrafas 

Pets; 

2. Estudar o processo de desinfecção através da colocação das garrafas Pets cheias de 

água contaminada em um forno solar; 

3. Estudar o tempo necessário de desinfecção para várias configurações das garrafas Pets 

expostas à radiação solar; 

4. Determinar qual a configuração mais eficiente; 

5. Determinar a temperatura ideal para desinfecção; 

6. Avaliar a influência da intensidade de radiação solar global para o processo de 

desinfecção pretendido; 
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O sistema de aquecimento em estudo destina-se à desinfecção de água contaminada com 

coliformes termotolerantes a ser consumida por famílias rurais de baixa renda. 

O estudo proposto está dividido em cinco capítulos que têm as seguintes abordagens: 

O capítulo 1 faz uma abordagem geral do problema a ser tratado e da planta proposta para a 

obtenção da desinfecção pretendida. 

O capítulo 2 apresenta um estudo sobre o estado da arte nos campos da desinfecção e dos 

coletores alternativos de baixo custo, além de aspectos relacionados a degradação do PVC.  

O capítulo 3 apresenta a proposta em estudo, mostrando os coletores construídos, seus 

princípios de funcionamento e processos de fabricação e montagem, e suas diferenças em relação 

aos coletores convencionalmente utilizados. Apresenta também a metodologia experimental 

empregada.  

O capítulo 4 mostra os resultados e as discussões dos dados obtidos no levantamento de 

desempenho do sistema proposto, utilizando os coletores fabricados. Apresenta também as 

análises do processo de desinfecção obtido com as garrafas Pets expostas ao sol. 

O capítulo 5 trata das conclusões e sugestões, em função da análise dos resultados obtidos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Em algumas localidades onde há exploração de petróleo e gás, comunidades estão 

sujeitas às deficiências do sistema de abastecimento de água, que provocam problemas 

econômicos (aumento dos gastos com compra de água mineral e de caminhões pipas), de saúde 

(uso de poços, em muitos casos contaminados), e transtornos sociais (falta de água para higiene 

pessoal, para limpeza de residências, etc.), dentre outros. 

Durante todas as fases dos empreendimentos de exploração de petróleo e gás são 

previstos impactos ambientais positivos e negativos. Na tentativa de minimizar e/ou compensar 

os impactos negativos gerados nas comunidades envolvidas, pretende-se utilizar a energia solar 

como fonte para desinfecção de águas contaminadas. 

 

2.1. Água, desinfecção e energia solar 

 
  2.1.1. Abastecimento de água no Brasil e no nordeste brasileiro 

 

O Sistema de Abastecimento Público de Água constitui-se no conjunto de obras, 

instalações e serviços, destinados a produzir e distribuir água a uma comunidade, em qualidade e 

quantidade compatíveis com as necessidades da população, para fins de consumo doméstico, 

serviços públicos, consumo industrial e outros usos (FUNASA, 2004, p. 35). 

O abastecimento de água pode ser de forma individual ou coletiva sendo esta última, 

recomendada para áreas urbanas. As soluções individuais de suprimento de água se aplicam às 

zonas rurais, mais ainda são muito utilizadas em cidades, devido a inexistência de sistemas 

coletivos, o que tem resultado, muitas vezes, em problemas sanitários, pois nem sempre é 

garantida a qualidade indispensável ao consumo humano (MOTA, 1997, p.172). 

 Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 2020 mais de 76 milhões de 

pessoas morrerão em virtude de doenças relacionadas à água. As vítimas serão em sua maioria 

crianças com menos de 5 anos – 6 mil delas morrem, todos os dias, em decorrência de moléstia 

hidro-transmissíveis (OMS,1993). A Tabela 2.1 apresenta as principais doenças por veiculação 

hídrica.  
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Tabela 2.1. Doenças por veiculação hídrica. 
 

TRANSMISSÃO DOENÇA AGENTE PATOGÊNICO  

 

 

PELA ÁGUA 

Cólera Vibrio cholerae 

Febre tifóide Salmonela typhi 

Giárdise Giárdia lamblia 

Amebíase Entamoeba histolytica 

Hepatite Infecciosa Hepatite vírus A 

 

Diarréia Aguda 

Batidium coli, Escherichia 

coli, Rotavirus A e B, entre 

outros. 

Fonte: (PHILIPPI J.R., 2005, p.156) 

 

 O consumo de água, por habitante, varia em função de vários fatores: hábitos, poder 

aquisitivo e nível de educação sanitária da população, além do tipo de cidade e das suas 

características climáticas. De acordo com MOTA (1995, p.172), pode-se perceber a variação do 

consumo por habitante para cidades brasileiras. A Tabela 2.2. apresenta o consumo de água por 

habitante em cidades brasileiras. 

 

Tabela 2.2. Consumo de água por habitante em cidades brasileiras. 
 

CIDADES POPULAÇÃO CONSUMO (l/hab.dia) 

Menores até 5.000 100 a 150 

Pequenas 5.000 a 25.000 150 a 200 

Médias 25.000 a 100.000 200 a 250 

Maiores acima de 100.000 250 a 300 

Fonte: (MOTA, Suetônio, 1995, p.172). 
 
 



 23

 No Brasil, infelizmente, uma parcela significativa da população não tem acesso a 

água tratada. Dados coletados na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico em 1989 mostram 

que os problemas mais graves de abastecimento de água e saneamento encontram-se nas regiões 

Norte e Nordeste.  

 Nestas regiões, nos municípios com até 20.000 habitantes, o tratamento adequado de 

água não atinge, em média, 20% da água distribuída à população (ISPN, 1995, p. 56). De acordo 

com o XVII Catálogo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES, 1994, p. 10), em 

1992, cerca de 33% da população do Brasil não era servida pelos sistemas de abastecimento de 

água. Considerando os investimentos realizados dessa data até o momento, não se pode esperar 

que este quadro tenha sido alterado substancialmente.  

 No estado de Sergipe, como exemplo tem-se a comunidade do Robalo, situada a 

menos de 10km da Universidade Tiradentes (UNIT), região metropolitana da capital sergipana. 

Trata-se de uma comunidade, com menos de 10mil habitantes, que convive hoje com este 

problema. De acordo com a vigilância sanitária, no Relatório Técnico de Inspeção (2005) dos 207 

poços artesianos inspecionados na comunidade do Robalo, 151 apresentaram coliformes totais e 

46 encontram-se altamente contaminados por Escherichia coli. Segue no anexo A o relatório 

técnico de inspeção, obtido na Unidade de Saúde da Família Santa Terezinha de Jesus situado na 

comunidade. 

 Contudo, ainda pode-se citar outro exemplo de foco com água contaminada para 

consumo humano no meio rural do estado de Sergipe. A comunidade Saramém é, na sua maior 

parte, derivado do povoado do Cabeço, localizado na extrema Foz do Rio São Francisco, que 

devido à erosão marinha teve sua população deslocada para o referido povoado. Este povoado é 

essencialmente uma comunidade de pescadores, localizada a cerca de 600 metros do Rio São 

Francisco (10º 28` 461”, 36º 25` 245” W). As Figuras 2.1 e 2.2 mostram poços artesianos que 

abastecem a população com água contaminada. A principal fonte de contaminação, neste caso, é 

o escoamento superficial das águas que transporta os dejetos dos animais.    

 



 24

 
 

Figura 2.1. População buscando água em um poço artesiano com água contaminada. 

 

 
 

Figura 2.2. Poço artesiano com água contaminada. 

 
 No Rio Grande do Norte, não é muito diferente (por motivos financeiros ou 

geográficos) famílias e comunidades, sofrem um enorme problema com a contaminação da água 

para abastecimento público, apesar da Companhia de Águas e Esgotos do RN – CAERN atender 

2.042.669 pessoas, aproximadamente 70% da população do estado, através de sistemas 

integrados e isolados (CAERN, 2009). Como alternativa, para abastecimento, as comunidades 

não assistidas utilizam poços artesianos, muitas vezes sem nenhum controle de desinfecção 

adequado. Os poços são construídos de forma aleatória, sem a preocupação com uma possível 

contaminação. Geralmente encontram-se próximos de fossas sépticas que acabam por contaminar 

a água, gerando um foco para a disseminação de doenças. 
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Como exemplo tem-se a comunidade do Maruim, localizada ao norte do Porto de 

Natal, no canto do mangue, com área de quase 14mil metros quadrados. Trata-se de uma 

comunidade, onde atualmente vivem cerca de 200 famílias, que convive hoje com este problema 

(CODERN, 2009).  

 Contudo, ainda pode-se citar outro exemplo de foco com água contaminada para 

consumo humano no estado do Rio Grande do Norte. A comunidade Passo da Pátria está 

localizada entre o bairro da Ribeira e a Cidade Alta, próxima às margens do Rio Potengi.  

Estas comunidades apresentam as mesmas dificuldades urbanísticas, ambientais e 

habitacionais, apresentando altos índices de mortalidade infantil e constantes doenças por 

veiculação hídrica.   

 

2.2. Padrões de Qualidade e Potabilidade da Água 

 
A água está na terra em um ciclo contínuo, o ciclo hidrológico, que representa o 

comportamento da água na natureza. Esta água não se encontra pura, ao cair em forma de chuva, 

já traz impurezas do próprio ar e ao atingir o solo, seu grande poder de dissolver e carrear 

substâncias altera ainda mais suas qualidades. 

A qualidade da água deve atender, no mínimo, aos padrões exigidos para a finalidade 

a que estará sendo destinada. O controle da qualidade da água para consumo humano é o 

conjunto de atividades exercidas de forma contínua pelos responsáveis da operação do sistema de 

abastecimento de água, destinada a verificar se a água fornecida à população é potável, 

assegurando assim a manutenção desta condição (FUNASA, 2004, p. 42). 

As águas destinadas ao consumo humano devem ser distribuídas à população sem o 

risco de veiculação de doenças e com condições organolépticas adequadas. A regulamentação é 

feita pela Portaria nº 518 de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde (MS). Segundo a 

legislação citada água potável é: “Água para consumo humano cujos parâmetros 

microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão e não ofereça riscos à 

saúde” (BRASIL, 2004). 

 As exigências humanas quanto à qualidade da água crescem com o progresso humano 

e o da técnica de tratamento. Justamente para evitar os perigos decorrentes da má qualidade da 

água, são estabelecidos padrões de potabilidade. Estes apresentam os Valores Máximos 

Permissíveis (VMP), apresentados na Tabela 2.3, com que elementos nocivos ou características 
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desagradáveis podem estar presentes na água, sem que esta se torne inconveniente para o 

consumo humano (SILVA, 2004, p.20). 

 

Tabela 2.3. Padrão de potabilidade de água. 
 

Parâmetro Unidade VMP 

PH - Entre 6,0 e 9,5 

pH para cloração - Inferior a 8,0 

Cor Aparente uH (mg PtCo * L-1) 15 

Turbidez - após filtração lenta UT 2,0 em 95% das 

amostras 
Turbidez água distribuída UT 5,0 

Ferro mg * L-1 0,3 

Manganês mg * L-1 0,1 

Coliformes Totais – saída do tratamento - Ausência em 100ml 

Escherichia coli - água para consumo 
humano 

- Ausência em 100ml 

Cloro Residual Livre mg * L-1 0,2 

Cloro Residual Livre – após desinfecção mg * L-1 0,5 

Trialometanos Total mg * L-1 0,1 

Fonte: (adaptado da portaria MS 518/2004) 
 

 A qualidade da água para consumo humano, ou água potável, depende de vários 

parâmetros: Características físicas (odor, sabor, cor, turbidez e pH); Características químicas 

(Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio e Sais Minerais); Características 

biológicas, que é o alvo de estudo desse trabalho.  

 A água é normalmente habitada por vários tipos de microorganismos com vida livre e 

não parasitária, que dela extraem os elementos indispensáveis à sua subsistência. 

Ocasionalmente, são introduzidos organismos parasitários e/ou patogênicos que, utilizando a 

água como veículo, podem causar doenças, constituindo, portanto, um perigo sanitário potencial. 

 Em virtude da grande dificuldade para identificação dos vários organismos 

patogênicos encontrados na água, dá-se preferência, para isso, a métodos que permitam a 
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identificação de bactérias do “grupo coliforme” que, por serem habitantes normais do intestino 

humano, existem, obrigatoriamente, em águas poluídas por matéria fecal. 

Segue abaixo definições conforme portaria MS n° 518 de 25 de março de 2004: 

Coliformes totais (bactérias do grupo coliforme) – bacilos gram-negativos, aeróbios 

ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-negativos, capazes de 

desenvolver na presença de sais biliares ou agentes tensoativos que fermentam a lactose com 

produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5ºC em 24-48 horas, e que podem apresentar 

atividade da enzima ß-galactosidase. A maioria das bactérias do grupo coliforme pertence aos 

gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, embora vários outros gêneros e 

espécies pertençam ao grupo; 

 Coliformes termotolerantes - subgrupo das bactérias do grupo coliforme que 

fermentam a lactose a 44,5 ± 0,2ºC em 24 horas, tendo como principal representante a 

Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal; 

Escherichia coli – bactéria do grupo coliforme que fermenta a lactose e manitol, com 

produção de ácido e gás a 44,5 ± 0,2ºC em 24 horas, produz indol a partir do triptofano, oxidase 

negativa, não hidroliza a uréia e apresenta atividade das enzimas ß-galactosidase e ß-

glucoronidase, sendo considerada o mais específico indicador de contaminação fecal recente e de 

eventual presença de organismos patogênicos; 

As bactérias coliformes são normalmente eliminadas com a matéria fecal, à razão de 

50 a 400 bilhões de organismos por pessoa/dia. Dado o grande número de coliformes existentes 

na matéria fecal (até 300 milhões por grama de fezes), os testes de avaliação qualitativa desses 

organismos na água têm uma precisão ou sensibilidade maior que a de qualquer outro teste 

(FUNASA, 2004, p. 44). 

Diante do problema que pode vir a ocorrer na saúde pública, com a presença do grupo 

de bactérias coliformes em água para consumo humano, a legislação brasileira, de acordo com a 

portaria n° 518/2004 do Ministério da Saúde estabelece que em amostras de água procedentes de 

poços, fontes, nascentes e outras formas de abastecimento não tolera-se a presença de coliformes 

totais, Escherichia coli e, ou, coliformes termotolerantes para cada 100ml de amostra (BRASIL, 

2004). 
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2.3. Tratamento de água e suas etapas 
 
 A água bruta - aquela captada de rios, lagos ou represas e que ainda não foi tratada – 

é encaminhada a uma Estação de Tratamento de Água (ETA), onde é submetida a uma série de 

processos que garante sua qualidade e elimina microrganismos nocivos e resíduos. 

 A ETA purifica a água para que ela alcance os padrões mínimos de potabilidade. As 

principais etapas do tratamento são: desinfecção, coagulação, floculação, decantação, filtração, 

correção do pH e fluoretação. 

 

 Segue esquema ilustrativo das várias etapas de uma ETA convencional: 

 
Figura 2.3. Etapas de uma ETA convencional. 

Fonte: (www.uniagua.org.br, maio de 2006). 
 
 
      

2.3.1. Métodos convencionais de desinfecção 

 A desinfecção da água passou a ser utilizada a partir das descobertas da teoria 

microbiana de Pasteur, em meados do século XIX. Segundo essa teoria, as doenças eram 
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causadas por agentes infeciosos que penetravam no organismo do ser humano, principalmente 

pela água contaminada (PHILIPPI JR., 2005, p. 139). 

 A desinfecção é definida por vários autores (Weber e Posselt, 1972; Reiff e Witt, 

1996) como um processo através do qual se deseja inativar ou destruir os organismos patogênicos 

e outros microrganismos indesejados. A desinfecção da água de abastecimento é uma medida que 

data no início do século XX, e sua importância para a saúde pública tem sido demonstrada na 

teoria e na prática. Um exemplo clássico citado no Brasil é o decaimento do coeficiente de 

mortalidade por febre tifóide observado no município de São Paulo, a partir de 1926, ano da 

implantação da cloração das águas da capital paulista (MONTEIRO et al. 2005, apud 

OLIVEIRA, 1976).   

 Um agente desinfectante, para ser usado no tratamento de água de abastecimento 

humano, deve satisfazer os seguintes critérios (Reiff e Witt, 1995, p. 38): (1) inativar, dentro de 

um tempo limitado, as classes e números de organismos patógenos presentes na água; (2) a 

determinação de sua concentração deve ser precisa, rápida, fácil e passível de ser executada, tanto 

em campo como no laboratório; (3) deve ser aplicável dentro da ampla faixa de condições 

apresentadas pelas águas; (4) deve produzir residuais resistentes para evitar recontaminação da 

água no sistema de distribuição; (5) não deve ser tóxico ao ser humano ou produzir substâncias 

tóxicas acima dos limites permitidos na legislação, também não deve ser capaz de alterar a 

aceitabilidade da água pelo consumidor; (6) deve ser razoavelmente seguro, fácil de manejar e 

aplicar; e (7) o custo do produto, dos equipamentos, instalação e manutenção devem ser 

razoáveis.  

 Na prática, não há um desinfetante ideal que atenda a todos os requisitos 

independentemente da situação de uso. Cada agente desinfectante apresenta vantagens e 

desvantagens em função de condições específicas de sua utilização, e depende, para otimização 

de seus resultados, tanto da qualidade da água a ser desinfectada (características físicas, químicas 

e grau de contaminação microbiológica), como das condições de projeto, operação, manutenção 

das unidades. Dessa forma, a seleção da tecnologia de desinfecção apropriada a cada realidade 

deve levar em conta esses aspectos e outros fatores que influenciam na confiabilidade, 

continuidade e eficiência do sistema (MONTEIRO et al, 2005, p. 5).  

Hoje existem diversos agentes desinfectantes utilizados para o tratamento da água. 

Dentre eles destacam-se o cloro (hipoclorito de cálcio, cloreto de cal, hipoclorito de sódio, água 

sanitária), o ozônio e a radiação ultravioleta (artificial ou natural).  
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O cloro pode ser utilizado nos estados gasoso e líquido. Na forma gasosa é aplicado 

diretamente na água sob condições de pressão necessárias. Na forma líquida é previamente 

dissolvido na água e aplicado por meio de equipamentos de controle chamados cloradores. Em 

pequenas estações de tratamento de água a dosagem do hipoclorito é feita por via seca ou úmida. 

Na primeira situação o cloro é recebido, medido e distribuído na forma granular ou pulverizado. 

Na segunda, o cloro é medido e aplicado em solução (PHILLIP JR., 2005, p. 140).  

O mecanismo de destruição ou inativação dos organismos na desinfecção depende, 

principalmente, da natureza do agente desinfectante e do tipo de organismo presente na água 

(Weber e Posselt, 1972, p. 100). Segundo Bryant et al. (1992, p. 54), os mecanismos através dos 

quais a desinfecção acontece não são bem estabelecidos, mesmo para o cloro, que vem sendo 

usado desde o início do século.  

Algumas teorias sobre a ação desinfetante das várias formas de cloro sobre bactérias 

são citadas por esses autores. Entre elas, a que parece de maior aceitação, é a que o cloro interfere 

com certas enzimas essenciais para a vida desses microorganismos. Diferentemente das bactérias, 

os vírus não parecem ser susceptíveis à inativação através da ação sobre enzimas específicas, 

sendo a ação do cloro livre explicada por outras formas de atuação. De fato, não parece haver um 

único mecanismo de ação, mesmo considerando apenas as diferentes formas de cloro. 

A forte ação oxidante de alguns desinfectantes a base de cloro e a presença de 

diversas substâncias orgânicas na água, como ácidos húmicos e fúlvicos, levam a formação de 

subprodutos tóxicos, onde os mais estudados são os trialometanos (THM´s), por serem 

potencialmente carcinogênicos, apesar de representarem apenas 30% dos possíveis subprodutos 

gerados. (SILVA, 2004, p. 7).  

Do ponto de vista de qualidade da água tratada, a OMS (1993, p. 101) considera que 

quatro compostos do grupo dos triahalometanos são de interesse, que são: o bromofórmio; o 

dibromoclorometano; o bromodiclorometano; e o clorofórmio, que é o de ocorrência mais 

comum. Os dois primeiros foram classificados pela Agência Internacional para Pesquisa do 

Câncer (IARC) como sendo do grupo 3 (“o agente não é classificável pelo seu potencial 

cancerígeno para seres humanos”) enquanto os dois últimos foram classificados no grupo 2B (“o 

agente é possivelmente cancerígeno para seres humanos”). A OMS (1993, p. 83) propõe valores 

limites para a concentração desses compostos na água de abastecimento. 

Em relação ao ozônio, Bryant et al. (1992, p. 60) acreditam que o principal 

mecanismo de inativação está associado ao forte poder oxidante desse composto, que tem a 
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capacidade de interromper a função da membrana celular das bactérias e de atacar a camada de 

proteção dos vírus. Os mecanismos de ação, tanto do cloro como do ozônio, sobre os 

protozoários (e.g.: Giardia e Cryptosporidium) não são discutidos por esses autores. Entretanto, o 

ozônio tem-se mostrado mais efetivo no combate aos cistos de Giardia do que o cloro livre, que, 

por sua vez, é mais poderoso do que o dióxido de cloro e as cloraminas. 

Dentre os subprodutos da ozonização encontram-se aldeídos, ácidos carboxílicos, 

peróxido de hidrogênio, bromato, bromometanos, ácidos acéticos bromados, acetonitrilos 

bromados e acetonas (Galal-Gorchev, 1996, p.90). O bromato e o formaldeído foram 

classificados pelo IARC como, respectivamente, “possivelmente” e “provavelmente” agentes 

cancerígenos para seres humanos (grupo 2B e 2A). A OMS (1993, p. 84) propõe valores limites 

para os teores desses sub-produtos na água potável. 

Os mecanismos de ação da radiação UV sobre os microorganismos são diferentes 

daqueles dos agentes desinfectantes químicos. O mecanismo predominante é, supostamente, o da 

alteração do DNA das células, tornando o organismo incapaz de reproduzir-se. Desta forma, o 

organismo é inativado com relação a sua capacidade de proliferação e transmissão da doença 

(Bryant et al., 1992, p. 57). Nas condições usuais de exposição, a radiação ultravioleta é capaz de 

inativar bactérias e vírus patógenos, porém não se mostra adequada à inativação de protozoários, 

cistos de protozoários e ovos de nematóides (Reiff e Witt, 1995, p. 42). Para efetiva inativação 

desses microorganismos a intensidade da radiação e/ou o tempo de detenção devem ser 

aumentados. 

Os processos usuais de desinfecção de água em escala doméstica são: 

1. Fervura, que tem o custo econômico e ambiental da energia, para o aquecimento da água; 

2. Cloração, dificuldade de controle na dosagem e do tempo de contato, e; 

3. Filtração em vela cerâmica, requer um afluente com qualidade adequada para não entupir 

rapidamente o meio filtrante freqüentemente. 

Vale ressaltar que o grande problema enfrentado hoje em dia na saúde pública refere-

se ao abastecimento de água. A priorização de uma desinfecção eficaz como barreira de 

segurança microbiológica, e a necessidade constante do desenvolvimento, adequação e 

reavaliação de tecnologias de desinfecção, principalmente aquelas voltadas para comunidades 

carentes e que ainda não tem acesso água tratada, é de fundamental importância para a qualidade 

de vida da população.  
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2.4 Energia Solar 

 

O aproveitamento da energia gerada pelo Sol, inesgotável na escala terrestre de 

tempo, tanto como fonte de calor quanto de luz, é hoje, sem sombra de dúvidas, uma das 

alternativas energéticas mais promissoras para enfrentarmos os desafios do novo milênio. E 

quando se fala em energia, deve-se lembrar que o Sol é responsável pela origem de praticamente 

todas as outras fontes de energia. Em outras palavras, as fontes de energia são, em última 

instância, derivadas da energia do Sol (ELETROBRÁS, 2004, p.1).  

É a partir da energia do Sol que se dá à evaporação, origem do ciclo das águas, que 

possibilita o represamento e a conseqüente geração de eletricidade (hidroeletricidade). A radiação 

solar também induz a circulação atmosférica em larga escala, causando os ventos. Petróleo, 

carvão e gás natural foram gerados a partir de resíduos de plantas e animais que, originalmente, 

obtiveram a energia necessária ao seu desenvolvimento, da radiação solar (ELETROBRÁS, 

2004, p.1). 

 O espectro de radiação solar (Figura 2.4) sofre absorção na camada de ozônio 

presente na atmosfera, de quase toda a faixa entre 200 e 300nm, chegando sobre a superfície 

terrestre, em quantidade significativa, apenas as radiações com comprimento de ondas UV-A 

(320 – 400nm) e mais longos. 

 

Figura 2.4. Espectro eletromagnético 

Fonte : (FERENCE et al, 1968. p. 186) 
 

O efeito bactericida solar corresponde à radiação UV-A e do espectro violeta da luz 

visível. Uma vez que as radiações UV-C e UV-B são retidas, quase totalmente, pela camada de 

ozônio (SODIS, Nota técnica Nº 5, 2003).  
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A distribuição dessa energia sofre ainda efeitos espaciais e sazonais. A região mais 

apropriada para uso dessa tecnologia compreende a faixa de latitude entre 15ºS e 35ºN, 

principalmente em regiões semi-áridas, porque nas regiões mais chuvosas, entre 15ºS e 15ºN, a 

intensidade de chuvas diminui o tempo de insolação. O tempo médio de exposição ao sol entre 

15ºS e 35ºN é de 3000 horas por ano, enquanto na região entre o meridiano do equador e as 

latitudes 15ºS ou 15ºN é de 2500 horas por ano (SODIS, Nota técnica Nº 5, 2003). 

  

 

2.5 Nova alternativa para desinfecção de água: energia solar 

 

Segundo Wegelin et al. (2000, p. 10), pelo menos um terço da população dos países 

em desenvolvimento não tem acesso a suprimentos de água confiáveis e seguros, e, desta forma, 

esta população está sujeita a diversos problemas de saúde pública, em particular, às doenças 

veneras de veiculação hídrica. Para superar este quadro, os investimentos necessários são muito 

grandes, e, freqüentemente não estão disponíveis, especialmente nos países subdesenvolvidos e 

em desenvolvimento. Buscando promover água potável para as comunidades, estes países 

buscam desenvolver projetos alternativos e de baixo custo para o tratamento de água. Uma das 

alternativas que vêm sendo estudada é a utilização da energia solar para a desinfecção da água. 

 A primeira vez que se observou o poder desinfectante da luz solar foi em 1877. 

Constatou-se que as radiações de ondas curtas tinham poder de destruir os microrganismos. 

Atualmente, sabe-se que as ondas com comprimento em torno de 265 nm (1 nm = 10 -9 m) são as 

que apresentam maior eficiência germicida (PHILLIP J. R., 2005, p. 132). 

Vários fatores podem interferir na capacidade de desinfecção com radiação solar: 

turbidez e profundidade da água, condições climáticas, tempo de exposição solar, intensidade 

solar, temperatura da água e concentração de oxigênio na água são fatores primordiais. 

A turbidez é utilizada como parâmetro para caracterizar as propriedades ópticas dos 

líquidos que contém partículas em suspensão, provocando absorção e desvio da luz. Turbidez 

elevada reduz substancialmente a penetração da luz na água e por conseqüência reduz também a 

eficiência de desinfecção. Para assegurar uma desinfecção eficiente e segura, a água bruta deve 

ter no máximo 30 NTU - Unidades Nefelométricas de Turbidez (SODIS, Nota técnica Nº 2, 

2003). 



 34

Segundo nota técnica n° 7 do projeto SODIS (2003), a radiação solar diminui com o 

aumento da profundidade da água. Uma profundidade de 10 cm e com turbidez de 26 NTU, a 

radiação UV-A é reduzida em 50%. 

 As condições climáticas estão intimamente relacionadas com a radiação solar, uma 

vez que a presença de nuvens diminui a intensidade solar, e conseqüentemente atinge na 

eficiência do processo de desinfecção, prolongando o tempo de exposição solar. De acordo com a 

nota técnica n° 9 do projeto SODIS (2003) para se obter uma redução de 3 unidades logarítmicas 

de Escherichia coli, se requer doses de 555 Wh/m2.  

A Tabela 2.4 apresenta a resistência de alguns microorganismos à radiação solar UV-

A. O tempo de exposição que a água contaminada deve ficar em contato com a radiação solar 

também varia conforme as condições climáticas. Por exemplo, para dias parcialmente cobertos 

por nuvens é aconselhável 5 horas de exposição (para garrafas PET expostas sem agitação e sem 

concentrador solar) e para dias totalmente nublados dois dias consecutivos seria necessário para 

uma desinfecção segura.     

 

Tabela 2.4. Resistência de alguns microorganismos a radiação solar UV-A. 
 

 
Microrganismos 

Doses (Wh/m2) requeridas para inativar: 
90% 

 
99% 99.90% 

Streptococus 
faecallis 

8.90 17.80 26.72 

Coliformes 8.24 16.59 24.74 

Escherichia coli 6.36 12.72 19.08 

Fonte: (SODIS, Nota técnica Nº 9, 2003). 
 

Os microorganismos são também sensíveis ao calor. A Tabela 2.5 mostra as 

temperaturas requeridas para eliminar microrganismos em três tempos 1 min, 6 min e 60 minutos. 

Destaca-se que não é necessário ferver a água para matar 99,9% dos microorganismos. Pode-se 

obter o mesmo efeito esquentando a água de 50-60°C durante uma hora.  
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Tabela 2.5. Termoresistência dos microorganismos 
 

 
Microorganismos 

Temperatura da água para 100% de destruição 
1 min. 6 min. 60 min. 

Enterovírus   62 °C 
Rotavirus               63°C por 30 min. 

Coliformes 
termotolerantes 

              A 80°C destruição completa 

Salmonela  62°C 58°C 
Shigella  61°C 54°C 

Vibrio cholerae   45°C 
Cistos de Entamoeba 

histolytica 
57°C 54°C 50°C 

Cistos de Giárdia 57°C 54°C 50°C 
Fonte: (SODIS, Nota técnica Nº 9, 2003). 
 

O oxigênio presente na água durante a exposição à luz solar produz radicais livres e 

peróxidos de hidrogênio que auxiliam na inativação dos microorganismos, este processo é 

denominado desinfecção foto-oxidativa solar (do inglês solar photo-oxidative disinfection) e 

apesar de não apresentar efeitos residuais quando a água é retirada da presença de luz, reduz o 

tempo de exposição necessário para inativação de microorganismos, como no caso de E.Coli, 

mostrado na Figura 2.5 (SODIS, Nota técnica Nº 8, 2003). 

 

Figura 2.5. Inativação de E.Coli em condições aeróbias e anaeróbias 

Fonte: (SODIS, Nota técnica Nº 8, 2003) 
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Outro ponto importante é a influência da radiação solar nas características físicas da 

água. Dornare e Jardim (2003, p. 9) acompanharam a variação da alcalinidade, dureza, sólidos 

totais e voláteis durante os experimentos. Pode-se observar uma acentuada diminuição nos dois 

ensaios realizados. Para o pH e condutividade elétrica as amostras apresentaram estabilidade após 

a exposição solar. 

Por ser uma tecnologia destinada às regiões em desenvolvimento, os materiais 

empregados para o SODIS devem ter baixo custo. Assim, as alternativas já testadas foram: 

garrafas de vidro, PVC (policloreto de vinila), PET e também sacolas de PET; todos 

transparentes com a parte inferior pintada de preto. Desses materiais, as garrafas de vidro comuns 

contêm óxido de ferro e espessura média de 2 mm sendo praticamente opacas à radiação UV. 

Dessa forma seriam necessários vidros especiais como Pyrex, Corex entre outros. Mas o vidro 

também oferece algumas vantagens frente ao material PET: não há geração de fotoprodutos, 

resistente ao calor e não se deforma. Quanto aos plásticos, o PET possui menos aditivos que o 

PVC, tendo preferência pelo menor potencial de contaminação da água. (SODIS, Nota técnica Nº 

2, 2003). 

As garrafas PET possuem estabilizantes para conter a degradação devido à exposição 

aos raios UV, não sofrendo alterações nas características químicas quando testado em laboratório, 

através da espectrometria de massa, durante o período de seis meses de exposição. (SODIS, Nota 

técnica Nº 2 e 3, 2003). 

 No Brasil, estudos realizados por Brandão et al (2000, p.7) promoveram a completa 

inativação de quantidades significativas de Escherichia coli (105 NMP/100 mL) e coliformes 

totais (103 NMP/100 mL) em recipientes com 5 cm de lâmina de água, em tempos de exposição 

da ordem de 3 horas, mesmo quando o dia apresentava-se parcialmente nublado. 

Lawand et al (1990, p. 1951) observou que vários litros de água contaminada exposta 

à radiação solar com intensidade mínima de 500 W/m2 em um período de 2 a 4 h pode ser eficaz 

para sua pasteurização. 

 Estudos realizados por Dale Andreatta et al (1994, p. 1741-6) descreve diversos 

métodos para pasteurização de água usando energia solar. A pasteurização mata germes e 

organismos causadores de doenças presentes em água potável incluindo bactérias, vírus, cistos 

comumente presentes em água contaminada. Água pasteurizada não é, contudo, esterilizada e, 

portanto não deve ser usada em procedimentos médicos. A pasteurização não remove 

contaminação química tais como pesticidas ou rejeitos industriais. 
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Sommer e colaboradores (1997, p. 127 – 137) realizaram testes em unidade piloto de 

fluxo contínuo, que foi operada sob temperatura de 50°C, obtida a partir de um aquecedor solar. 

Nesses experimentos foram testadas várias vazões de aplicação (e tempos de detenção) e 

diferentes condições de nebulosidade. O equipamento mostrou-se eficiente, mesmo sob 

condições de 50% de nebulosidade, quando operado a uma vazão capaz de produzir 45,6 L/hora 

de água desinfectada. Condições mais severas de nebulosidade podem exigir taxas de aplicação 

menores ou não atingir a eficiência desejada. 

 Nas últimas décadas, a utilização de energia solar para a prática de desinfecção de 

água era feita sem um estudo mais profundo do processo. Entretanto, recentemente diferentes 

grupos de pesquisas começaram a estudar o processo de desinfecção de água por energia solar.  

Yak (2006) propôs um reator térmico solar baseado na máxima absorção de radiação 

solar e na mínima perda de energia térmica convertida. O sistema consiste em dois tubos de vidro 

concêntricos separados por vácuo. O tubo interno foi revestido externamente com uma camada de 

alumínio, sobre a qual foi depositado nitrato de alumínio escuro, para absorver a radiação solar. 

Partindo de uma temperatura de 25°C, em um dia típico de verão, após duas horas de exposição 

pode-se alcançar 65°C, suficiente para que ocorra a pasteurização lenta da água. 

Metcalf (2006) demonstrou a possibilidade de pasteurizar água contaminada para o 

consumo humano utilizando fogões solares. Provou que é necessário apenas um minuto a uma 

temperatura de 65°C para inativar 99,999% das bactérias causadoras de doenças. 

Amaral et al (2006) verificaram que a radiação solar é eficaz na desinfecção de água 

com reduções após doze horas de exposição de 98,2%, 99,9% e 100% nos números de 

microorganismos mesófilos, coliformes totais e Escherichia coli, respectivamente, sem 

recrescimento de microorganismos após 72 horas. Concluiu a viabilidade da radiação solar para 

promover a desinfecção da água de poços rasos, sendo que as maiores reduções ocorrem para 

Escherichia coli.  

Sichel et al. (2007) demonstrou que para temperaturas superiores a 45°C, em um 

processo de desinfecção solar, ocorre a interação sinergética entre a temperatura elevada e a 

radiação solar, elevando a eficiência de desinfecção e reduzindo-se o tempo de tratamento. 

 Souza et al. (2007) apresentaram um desenvolvimento preliminar de uma planta solar 

de desinfecção de água apresentando os processos cinéticos e microbiológicios da desinfecção. 

Batista (2008) estudou o processo de desinfecção solar de água utilizando um reator 

experimental que trabalha com o efeito sinérgico dos raios ultravioleta com a temperatura e com 
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a ação catalítica do Ti02, para a inativação da bactéria Escherichia coli presente em água de poço 

artesiano contaminada. O sistema de desinfecção estudado foi capaz de promover a completa 

desinfecção em 150 minutos usando apenas o efeito fototérmico e em 120 minutos com a adição 

de um concentrado solar e o Ti02 imobilizado. 

Felix (2008) realizou um estudo experimental e numérico da eficiência de 

desinfecção, visando a utilização da energia solar para o tratamento de água. A metodologia 

empregada no tratamento da desinfecção consistiu em acondicionar água contaminada em 

garrafas de PET e expô-las à radiação solar. O resultados obtidos mostraram uma média de 80% 

de eficiência de desinfecção da água contaminada. 

Gomes (2008) apresentou uma instalação piloto utilizando coletores planos para o 

estudo da desinfecção por fotocatálise solar de águas contaminadas com Escherichia coli, 

Enterococcus faecalis e ácidos húmicos. Os resultados obtidos indicaram que os Enterococcus 

são mais resistentes ao tratamento fotocalítico do que as bactérias Escherichia coli, sendo 

necessária uma maior quantidade de energia UV para sua eliminação. 

 

2. 6. O coletor solar para aquecimento de líquidos 

 

O coletor solar é o equipamento principal do sistema de aquecimento solar, sendo 

responsável pela absorção e transferência da radiação solar para um fluido de trabalho sob a 

forma de energia térmica. 

Na Figura 2.6, são apresentados os componentes principais de um sistema de 

aquecimento solar convencional, quais sejam: Módulo ou caixa: geralmente de alumínio suporta 

e protege todos os componentes do coletor; Cobertura transparente: geralmente de vidro, 

permite a passagem da radiação e reduz a perda de calor para o meio; Tubulação: geralmente de 

cobre, são tubos interconectados através dos quais o fluido circula dentro e fora do coletor; Placa 

de absorção: é responsável pela absorção e transferência de energia solar para o fluido de 

trabalho; Reservatório térmico: para acúmulo de água quente. Geralmente de inox; 

Reservatório de água fria: Para alimentar o coletor e também a residência.    
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Figura 2.6. Esquema básico de um sistema de aquecimento solar convencional. 

 

2. 6. 1. Os coletores solares alternativos para aquecimento de líquidos 

 

Os coletores alternativos têm-se constituído na principal linha de pesquisa no âmbito 

do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar da UFRN, já tendo sido desenvolvidas, 

construídas e estudadas várias gerações destes tipos de coletor. Busca-se, de forma prioritária, o 

barateamento do custo de fabricação de um sistema de aquecimento de água solar.  

Dentre os coletores alternativos estudados em mais de duas décadas no LMHES da 

UFRN, destacam-se os vários modelos de coletores alternativos de baixo custo utilizando 

garrafas Pets para o aquecimento de água destinada ao banho para famílias de baixa renda 

estudados por Santos (2008).  Os tubos absorvedores estavam ligados em paralelo e o regime de 

trabalho era o termossifão. Foram demonstradas as viabilidades térmica, econômica e de 

materiais de tais coletores. As Figuras 2.7 a 2.12 mostram modelos de coletores alternativos 

construídos por Santos na UFRN. 
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Figura 2.7. Vista do Coletor PET aletado montado no pátio do laboratório de máquinas 
hidrálicas e energia solar – LMHES/ UFRN. 

 

 

Figura 2.8. Detalhe do coletor PET aletado, com o tubo de PVC, aletas feitas de latas de 
refrigentes/cervejas, dentro da garrafa PET, ocasionando o efeito estufa. 
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Figura 2.9. Vista do Coletor com latas semi-abertas montado no pátio do laboratório de 
máquinas hidrálicas e energia solar – LMHES/ UFRN. 

 

 

Figura 2.10. Detalhe do coletor com latas semi-abertas, com o tubo de PVC, aletas feitas de latas 
de refrigentes/cervejas, dentro da garrafa PET, ocasionando o efeito estufa. 

 

 

Figura 2.11. Vista do Coletor com latas fechadas montado no pátio do laboratório de máquinas 
hidrálicas e energia solar – LMHES/ UFRN. 
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Figura 2.12. Detalhe do coletor com latas fechadas, com o tubo de PVC, aletas feitas de latas de 
refrigentes/cervejas, dentro da garrafa PET, ocasionando o efeito estufa. 

 

2.7. O cloreto de poli(vinila) – PVC 

 
A) Generalidades 

O CLORETO DE POLIVINILA (PVC) é um componente da família vinila. Seu valor 

comercial resulta de várias características que podem ser traduzidas em duas palavras-chave: 

versatilidade e durabilidade. 

Sua versatilidade se traduz pela utilização de seus produtos nas mais diversas finalidades, 

desde a condução de água fria e esgotos, até a impermeabilização de barragens. É importante 

destacar que na maioria dos casos, a utilização de componentes de PVC implica na diminuição do 

custo do sistema instalado e em todos os casos, a utilização desses componentes permite que o 

sistema tenha um bom desempenho ao longo de toda a sua vida útil, com manutenção de mais 

baixo custo. 

Sua durabilidade está associada ao fato de que os componentes utilizados na construção 

civil têm vida útil superior a 20 anos e, em alguns casos a 50 anos. É importante notar que o 

PVC, por ser um plástico, não sofre corrosão. Além disso, os compostos de PVC utilizados na 

fabricação de componentes de construção civil trazem incorporados produtos, tais como 

antioxidantes, estabilizantes ao ultravioleta, que permitem a manutenção de suas propriedades ao 

longo de toda a vida útil. 

 

2.7. 1. A degradação do PVC  

 

O coletor em estudo, além da placa absorvedora de PVC, como já descrito, utiliza também 

tubulação de água de PVC. Os resultados obtidos, nos ensaios, demonstraram uma boa eficiência 

térmica deste tipo de coletor tornando possível a obtenção de água quente para banho. Porém, 
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para torná-los atraentes aos consumidores é necessário que apresente uma boa vida útil, tornando-

os assim competitivos comercialmente.  

Isso significa ter durabilidade em relação à degradação devido ao calor, radiação 

ultravioletas, ou ainda, radiação gama, efeitos esses que já são de certa forma, minimizados com 

adição de estabilizantes. Souza (2002) estudou os processos de degradação inerentes ao uso de 

tubos absorvedores de PVC em coletores solares.  

Os tubos de PVC não são transparentes, pois alguns aditivos são adicionados para conferir 

maior resistência e durabilidade a estes. O PVC é um polímero linear, o que o faz ser um 

termoplástico (aqueles que podem ser amolecidos pelo calor quantas vezes for necessário e, ao 

resfriarem, voltam a apresentar as mesmas propriedades iniciais). 

O processo de degradação no PVC sem aditivos é revelado normalmente pela mudança de 

coloração para amarelo, até o marrom escuro. Esse processo é conhecido como desidrocloração 

e a Figura 2.13 apresenta-o de forma simplificada (Santos, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Reação de degradação do PVC. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1. Características do local e realização dos experimentos 

 

A 1º Etapa dos experimentos foi realizada no Laboratório de Energia e Materiais e no 

Laboratório de Engenharia de Bioprocessos, Universidade Tiradentes, localizado no município de 

Aracaju-SE (Latitude 10,9° Sul), que recebe a intensidade média de radiação solar total de 1892 

kWh/m2 ano (MONTENEGRO, 2000). 

 

 A 2º Etapa dos experimentos foi realizada no Laboratório de Máquinas Hidráulicas e 

Energia Solar, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizado no município de Natal-

RN (Latitude 07o47'42" e Longitude 35o12'34") que recebe uma radiação solar global média entre 

0,5 a 0,7 kW/m2, com nível de iluminação médio da ordem de oito horas por dia (BEZERRA, 

2001). Essa radiação atinge valores máximos de 1,2 kW/m2 no intervalo das 11 às 13h (INPE, 

2009). 

 

3.2. Água 

 

Para avaliar a eficiência do método de desinfecção de água por energia solar utilizou-

se água proveniente de poços artesianos, localizados na comunidade Robalo, no estado de 

Sergipe. Amostras de água foram coletadas e em seguida levadas ao laboratório. Os experimentos 

começaram após a confirmação das bactérias dos grupos coliformes totais e coliformes 

termotolerantes (Escherichia coli), microorganismos indicadores de contaminação fecal. 

Para avaliar a eficiência Térmica do coletor proposto foi utilizada água proveniente 

da rede pública de abastecimento de água, CAERN, com ponto de abastecimento localizado na 

UFRN, no estado do Rio Grande do Norte. 
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3.3. Procedimento Experimental 

 

A 1º Etapa dos experimentos foi dividida em três Tipos: Tipo I  - (1) garrafas opacas, 

(2) garrafas transparentes e (3) garrafas pretas; Tipo II  - (1) garrafas sem agitação manual e (2) 

garrafas com agitação manual; Tipo III  – Influência do fogão solar tipo caixa na eficiência de 

desinfecção. 

Ao longo dos três tipos de experimentos procurou-se obter as temperaturas da água, 

do ambiente e na superfície das garrafas. Também foi medida a velocidade do vento através de 

um anemômetro digital portátil (Minolsystem AD- 250). No intervalo de cinco em cinco minutos 

os dados da radiação solar total foram coletados durante os experimentos, através de um sistema 

de aquisição (AQ-USB RESOLUTION 4350).  

 

3.4. Análise Microbiológica 

 

A quantificação de coliformes totais e Escherichia coli nas amostras pré e pós-

desinfecção foi realizada com a técnica Número Mais Provável de Microrganismos (NMP), 

utilizando-se o método Colilert, em série de cinco tubos. Todo material utilizado nos ensaios foi 

cuidadosamente esterilizado, principalmente os tubos de ensaio. O substrato definido foi diluído 

em 100 ml de amostra de água a ser analisada, vertido em cinco tubos de ensaio e incubados a 35º 

C durante 24 h. Para a leitura da concentração de Escherichia coli, os tubos foram expostos à luz 

UV de 365 nm, e o cálculo do NMP/100ml foi feito utilizando a tabela 9221.II (Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater – 20th edition, 1998. p. 9-52). Que 

mostra os resultados de combinações de tubos positivos e negativos. Segue abaixo na Figura 3.1 a 

diferença entre um tubo contaminado com coliformes totais e Escherichia coli (tubo fluorescente) 

e um tubo contaminado com coliformes totais (tubo amarelo). 
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Figura 3. 1. Diferença entre um tubo contaminado com Escherichia coli (tubo fluorescente) e 
sem Escherichia coli (tubo amarelo). 

 

Sabe-se que as características física e química da água também são de fundamental 

importância para o abastecimento humano, mas estas características não são foco de estudo deste 

trabalho, apenas as características biológicas. Porém, antes e depois dos experimentos foram 

medidos a turbidez e o pH das amostras de água, com a finalidade de monitorar estes fatores 

físicos e confirmar se ocorre ou não mudanças.  

 

3.5 Projeto, construção, montagem e ensaio do sistema de aquecimento alternativo proposto. 

 

O sistema tem como objetivo o fornecimento de água tratada para consumo humano, 

melhorando as condições de vida da população nos seguintes locais: comunidades carentes em 

infra-estrutura, casas de fazenda, áreas indígenas desprovidas de energia elétrica, entre outras.  

Segundo DALTRON (2004, p. 38) para o Estado de Sergipe, a superintendência de 

Recursos Hídricos, fez projeção do consumo per capita diário, para os próximos 20 anos, 

conforme os dados que se apresentam no Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1. Consumo de água per capita no estado de Sergipe. 
 

REGIÃO TIPO DE CONSUMO (L/hab. dia) 
Residencial Comercial Público Total 

ARACAJU 155 20 15 190 

ÁREA URBANA 135 13 12 160 

ÁREA RURAL GRANDE 100 8 12 120 

ÁREA RURAL PEQUENA 70 - - 70 
Fonte: (SRH/SE, 2000). 
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Baseando-se nos dados citados, em relação ao consumo de água per capita na área 

rural pequena de Sergipe (70L/hab. dia), para atender as diversas necessidades da população, 

pode-se projetar a planta, com fluxo “contínuo”, para aproximadamente 12 famílias que residem 

na comunidade do Robalo. Considerando quatro pessoas por unidade familiar e consumo per 

capita de 40L/hab. dia, para beber e cozinhar (DALTRON, 2004, p. 37). 

O projeto inicial da planta propunha um tratamento simplificado, com baixo custo e 

que após o tratamento a água atendesse aos padrões estabelecidos pela legislação brasileira de 

potabilidade da água. A planta forneceria para a população água tratada, suficiente para atender 

as necessidades básicas, para beber e cozinhar. 

O processo de tratamento na planta consistiria primeiramente em um tanque plástico 

que receberia a água contaminada com um filtro de poliéster. O filtro de poliéster a ser utilizado, 

seria um filtro simples e de fácil manuseio para sua limpeza. Após sua filtração, a água ficaria em 

contato por meia hora com sementes trituradas de Moringa oleifera para remoção da turbidez. 

Depois, a água seguiria para um segundo tanque plástico, contendo um segundo filtro de 

poliéster, para evitar a passagem dos pequenos coágulos, anteriormente formados.  

Em seguida, a água passaria para uma placa plana de aço pintada de preto fosco, 

contendo dois refletores, para favorecer a absorção da radiação solar. A água ficaria armazenada 

dentro da placa preta, hermeticamente fechada, com uma tampa de fibra de vidro, por 

aproximadamente uma hora, com radiação solar entorno de 800 W/m2 e temperatura da água de 

80°C. A água sairia tratada para outro tanque. Todo o sistema seria controlado através de um 

temporizador e um termostato que abre e fecha as válvulas de entrada e saída da água no sistema 

de desinfecção. A Figura 3.2 mostra o esquema inicial da planta piloto.  
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Figura 3.2. Esquema inicial da planta piloto. 

 

Onde: 

(01) Tanque Plástico para primeira filtração, contendo também sementes trituradas de Moringa 

oleifera;  

(02) Segundo tanque plástico para segunda filtração; 

(03) Sistema de desinfecção; 

(04) Tanque com água tratada 

 

Em função de dificuldades operacionais e financeiras para a construção e montagem 

da planta piloto original, partiu-se para a construção de uma nova planta, para avaliar a 

capacidade de obtenção de níveis de temperatura adequados à desinfecção de água contaminada 

através do uso de coletores solares tipo PET, que propiciam níveis de volume mais significativos 

que os obtidos pelos processos anteriormente descritos.  

O processo de tratamento da nova planta consistiria primeiramente na filtragem (filtro 

de poliéster) e armazenamento da água contaminada em um tanque de polietileno. Em seguida, a 

água passaria para um sistema de aquecimento composto de dois coletores solares que utilizam 

grades absorvedoras formadas por garrafas PETs e aletas feitas de latas de cervejas e 

refrigerantes. A água sairia,portanto, tratada para outro tanque armazenador.  
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Os dois coletores têm grade absorvedora formada por tubos de PVC ligados em série, 

para a obtenção de uma maior temperatura da água que nele circula. A área de cada coletor é de 

2,0m² e do sistema 4,0m². A água circula dentro dos coletores em fluxo contínuo forçado, com 

apenas uma passagem do fluído de trabalho no interior dos coletores, com radiação solar em 

torno de 800 W/m2 e temperatura da água de 80°C.  

 Cada coletor de 2,0m² é constituído de 96 garrafas PETs envolvendo os oito tubos de 

PVC de 20 mm de diâmetro externo que compõem a grade absorvedora do coletor, ligados 

através de tês do mesmo material e diâmetro. Para promover a circulação em série foram 

colocados anéis de PVC nas conexões em tê para o desvio do fluxo para outro tubo.  

 No interior das unidades aquecedoras em número de 48, formadas por duas garrafas 

PET, com o tubo no seu interior, foram colocadas duas aletas (l = 20 cm, b= 6 cm) envolvendo o 

tubo para aumentar a área de absorção da radiação solar global incidente. As aletas foram 

fabricadas utilizando-se latas de cervejas e refrigerantes, cortadas nas suas extremidades superior 

e inferior, e longitudinalmente. No espaço entre duas unidades de aquecimento foi colocada uma 

garrafa PET, cortada nas duas extremidades, formando uma luva, para minimizar o efeito 

sumidouro de calor. 

 A grade absorvedora foi pintada de preto fosco para uma melhor absorção da radiação 

solar global incidente. Os tubos da grade absorvedora foram colados com cola de PVC especial. 

O coletor apresenta área correspondente a 2,0 m². O coletor em estudo não tem caixa nem 

superfície de vidro como cobertura. O efeito estufa é gerado no interior das unidades de 

aquecimento. O diâmetro central das garrafas é de 100 mm.  

 O processo de construção do sistema de desinfecção proposto é constituído pelas 

seguintes etapas: 

1. Corte das garrafas de PET para montagem das unidades de aquecimento; 

2. Corte das garrafas que servirão de luva; 

3. Lavagem das garrafas PETs; 

4. Corte dos tubos de PVC com 1,62 m; 

5. Corte das latas para fabricação das aletas; 

6. Confecção das luvas de PET; 

7. Fabricação das aletas por um processo artesanal de moldagem por compressão; 

8. Fabricação dos esbarros e anéis de PVC) para a obtenção de uma ligação entre os tubos 

em série, utilizando ferramenta de aço; 
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8. Pintura dos tubos absorvedores com tinta preto fosco esmalte sintético; 

9. Pintura das aletas; 

10. Confecção da estrutura metálica para fixação do coletor. 

 

 O processo de montagem do sistema de desinfecção proposto é constituído pelas 

seguintes etapas: 

1. Colocação dos tês de PVC nos tubos utilizando cola; 

2. Colocação dos anéis de PVC para propiciar a circulação em série; 

2. Encaixe no tubo de uma garrafa PET cortada, metade de uma unidade de aquecimento; 

3. Fixação das aletas no tubo absorvedor através do uso de arame; 

4. Encaixe da outra garrafa PET cortada; 

5. Encaixe da garrafa pet em forma de luva;  

6. Fazer os procedimentos 2,3 e 4 para as outras unidades de aquecimento; 

7. Colocação dos tês de PVC na outra extremidade dos tubos absorvedores. 

 

 O sistema foi ensaiado em fluxo forçado, com apenas uma passagem do fluido de 

trabalhho no seu inteior, e foram medidas as temperaturas de entrada e saída do primeiro coletor, 

a temperatura de saída do segundo coletor, e a radiação solar global.  

 As temperaturas foram medidas a cada 30 minutos para um período de 10:00 ás 

13:00, para determinar-se o fluxo mais adequado para a desinfecção pretendida. A água utilizada 

no sistema foi da rede pública, onde o objetivo era determinar as temperaturas média e máxima 

da água na saída do sistema de aquecimento. 

  As temperaturas foram medidas com termopares de cromel-alumel ligados a um 

termômetro digital e a radiação solar global foi medida através de um piranômetro.  

 Foram medidas as temperatura de entrada e saída do fluido do coletor, as 

temperaturas internas e externas do coletor, a temperatura dos tubos absorvedores, temperatura da 

água contida no reservatório e radiação solar global. Foi também medido o tempo necessário para 

a uniformização da temperatura da massa fluídica no reservatório térmico. Segue na figura 3.3 a 

ilustração mostrando os locais de medição das temperaturas. 
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Figura 3.3. Ilustração mostrando os locais de medição das temperaturas. 

 

Legenda: 

T1 – Temperatura de entrada da água 

T2 – Temperatura entre os dois coletores 

T3 – Temperatura na saída da água 

   Tubos 1, 3, 5, 8 (início, centro e final do coletor) – Média da Temperatura da placa do coletor 

 

 

Legenda: 

T1 - Temperatura Interna da garrafa 

T2- Temperatura da superfície interna do centro da 

garrafa 

T3- Temperatura da superfície externa da garrafa 

T4 – Temperatura externa do tubo absorvedor  

 

Figura 3.4. Detalhe da garrafa PET com os locais de medição das temperaturas. 
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 As temperaturas de entrada e saída do fluido foram medidas no período entre 08:00 e 

15:00 horas, em intervalos de 30 minutos; as temperaturas do coletor e tubos absorvedores foram 

medidas de 15 em 15 minutos entre 11:00 e 13:00 horas, período de radiação máxima e 

constante, onde avalia-se a perda máxima apresentada pelo coletor; a temperatura da massa 

fluídica foi medida após as sete horas de funcionamento.  

 A susceptibilidade ao início do processo de degradação térmica pode ser 

diagnosticada através dos níveis de temperatura alcançados pela superfície externa dos tubos 

absorvedores, que não devem alcançar 60°C. 

 Os ensaios foram realizados em dias com boas condições solarimétricas, altos índices 

de radiação solar direta e global e baixa nebulosidade para permitir uma análise comparativa mais 

real entre os vários dias de ensaio. A Figura 3.2 mostra a planta de desinfecção projetada e 

construída. 

 

 

Figura 3.5. Sistema solar de aquecimento para desinfecção de água. 

 

3.6 Eficiência térmica do sistema de aquecimento da planta piloto solar 
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 Serão apresentados os procedimentos para o cálculo dos parâmetros que diagnosticam 

a eficiência térmica do sistema de aquecimento solar para desinfecção de água construído 

(Santos, 2008, Souza, 2008).  

 A eficiência térmica do sistema de aquecimento pode ser determinada pela equação 

(1), mostrada a seguir.  

ΙΑ= .
uP

tη                                                                                                                       (1) 
 
 

Onde: 
 

TcmP pu ∆=
•

..                                                                                                                  (2) 

 
Pu = potência total útil transferida ao fluido de trabalho, em kW. 

I   =  radiação solar global, em kW/m2 .  

A = área do coletor (área exposta à radiação solar), em m2. 

 
•

m = vazão mássica, em kg/s. 

cp = calor específico da água, em KJ/kg ºC. 

∆∆∆∆T = gradiente de temperatura entre entrada e saída do fluido, em °C. 

 
 As equações para a determinação da eficiência térmica do sistema para cada vazão 

estudada são apresentadas a seguir. Para cada coletor o valor numérico da equação deve ser 

multiplicado por dois. 

 

Ι
∆= T

t hl
0058,0

/20
η       (3) 

Ι
∆= T

t hl
0087,0

/30
η       (4) 

Ι
∆= T

t hl
013,0

/45
η       (5) 

 Ι
∆= T

t hl
017,0

/60
η       (6) 

 
 

  O coeficiente global de perda térmica foi determinado através da potência absorvida 

pelo coletor (Pabs.), da potência transferida ao fluido de trabalho (Pu), da temperatura média de 

placa (Tpm), da temperatura ambiente (Ta), da área do coletor (A), da vazão mássica (m), do calor 
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específico do fluido (cp) e da diferença de temperatura do fluido obtida no sistema (�T), 

conforme as Equações (7) a (10). 

 

ΑΙ= ... pvabsP ατ                                                                                                                                             (7) 

∆Τ=
•

.. pu cmP                                                                                                                             (8) 

uabsp PPP −=                                                                                                                                            (9) 

).( apm

p

TTA

P

lossU −=
                                                                                                                                                                                                                                                                        (10) 

 
3.7 Cinética de Desinfecção 

A cinética de desinfecção é regida pela lei de Chick, que representa o decaimento do 

número de microrganismos viável presentes no meio, num dado instante (DAVIS e CORNWEL, 

1994). 

Ntk
td

dN
)(

)(
−=                                                                                                                               (11) 

Logo, 
 

                                                                                                                          (12) 
  
Onde: 

N: número de microrganismos 

k(t): taxa de decaimento (morte) com o tempo 

t: tempo 

 

De acordo com Donaire & Jardim (2003, p. 14) a eficiência do tratamento foi 

determinada pela Equação 3:           








−=
No

Nf
E log                                                                                                                              (13) 
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Onde: 

E: eficiência 

N0: número de microrganismos antes do tratamento 

Nf: número de microrganismos depois do tratamento 

 

Integrando a equação 12 de No até Nf tem–se; 

 

∫ ∫−=
Nf

N

t

dttk
N

dN

0 0

)(                                                                                                                          (14) 

 
Obtém-se; 
 

)('*
434295,0

1
)( tEtk =                                                                                                                (15) 

 

As eficiências dos experimentos foram obtidas através da equação 3 e através da 

interpolação dos dados experimentais, utilizando o polinômio interpolador de Gregori Newton. 

As taxas de decaimento k(t) foram obtidas através da equação 5. Os dados desta fase do estudo 

estão nos resultados e discussão de cada experimento. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Parâmetros físicos da água  

 

Para os experimentos TIPO I, II, III: o pH inicial nas amostras de água foi de 6,8 e o 

pH final, após a desinfecção solar, foi de 7,0. A turbidez no início dos experimentos foi de 1,4 

NTU e no final dos experimentos foi de 1,6 NTU. Não ocorreu alteração significativa para esses 

parâmetros. 
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4.2 Experimento Tipo I: Influência de Diferentes Garrafas no Tempo de Exposição Solar.  

 

Ensaio (1) - Garrafa Opaca, Ensaio (2) - Garrafa Transparente e Ensaio (3) – Garrafa Preta. 

  

 Percebe-se que no 1º dia de experimento (20.02) a temperatura da água, no ensaio 3 

(garrafa preta), atingiu seu máximo valor após às 13:30h, com a temperatura da água de 50°C, 

mantendo–se constante ao longo do experimento. No 2º dia de experimento (22.02), o ensaio 2 

(garrafas transparentes) apresentou também seu máximo de 50ºC na temperatura da água, 

contudo mantendo-se constante por apenas meia hora. O ensaio 1 (garrafas opacas) apresentou 

temperatura máxima de 40°C. No 3° experimento (23.03) a temperatura da água no ensaio 2 

(garrafas transparentes) também atingiu temperatura máxima na água de 50°C, como mostra o 

Gráfico 1, apresentado na Figura 4.1. Os dados da radiação solar total estão apresentados nos 

Gráficos 2 e 3, aprsentados nas Figuras 4.2 e 4.3 e a temperatura ambiente está na Tabela 4.1. 

 
 

 

 
Figura 4.1. Temperatura da água ao longo dos experimentos. 
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Figura 4.2. Média da radiação solar total ao longo do tempo de exposição solar (11:00 às 15:00h) 

 
 

 
 

Figura 4. 3. Média da radiação solar total ao longo do tempo de exposição solar (10:00 às 
15:00h). 

 

Tabela 4.1. Temperatura ambiente durante os experimentos. 
 

Tempo de 

Exposição Solar 

Temperatura Ambiente (°C) 

20.02 22.02 23.03 
10:00 ------- -------- 35 
10:30 ------- -------- 36 
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11:00 35 35 37 
11:30 38 35 37 
12:00 40 37 40 
12:30 38 40 36 
13:00 37 38 35 
13:30 38 36 35 
14:00 39 38 34 
14:30 36 34 34 
15:00 35 34 33 

 

Não ocorreu tratamento significativo para coliformes totais, sendo avaliada apenas a 

eficiência de desinfecção para Escherichia coli.  

O estudo da cinética de desinfecção leva em consideração a eficiência do tratamento e 

a análise numérica para o cálculo da constante de morte bacteriana. Conjuntamente revelam que o 

tempo de exposição solar menor que 1h produz eficiência nula.  

Para tempos maiores que 1h observa-se, conforme os Gráficos 4, 5, 6, 7, aprsentados 

nas Figuras 4.4, 4.5, 4.6 e  4.7, que a eficiência cresce atingindo em média 87%  em 4h. Como era 

de se esperar, tempos de exposição acima de 4h, terceiro experimento (Figuras 4.8 e 4.9), com 

uma média radiação solar de 800W/m2 e temperatura da água 50°C permitem obter desinfecção 

total, diferentes dos valores encontrados na literatura.  

 

 
 

Figura 4.4. Eficiência e curva constante de morte ao longo do tempo de exposição solar. 
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Figura 4. 5. Eficiência e curva constante de morte ao longo do tempo de exposição solar. 
 

            
 

Figura 4.6. Eficiência e constante de morte ao longo do tempo de exposição solar. 
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Figura 4.7. Eficiência e constante de morte ao longo do tempo de exposição solar. 

 

 
Figura 4.8. Eficiência e constante de morte ao longo do tempo de exposição solar. 

 
 

Figura 4.9. Eficiência e constante de morte ao longo do tempo de exposição solar. 
 

 
O recrescimento bacteriano tem função importante na manutenção da potabilidade da 

água, uma vez que este tipo de tratamento não possui caráter residual. Os dados desta fase dos 

experimentos estão nas Tabelas 4.2, 4.3, e 4.4, mostrando que em todos os ensaios ocorreu 

recrescimento bacteriano depois de 48h de confinamento, nas amostras mais contaminadas. 

Contudo, pode-se afirmar que o método permitiu inativar grande parte das bactérias. 

O ensaio 1 (garrafas opacas) não apresentou eficiência significativa. Esse comportamento 

deve-se ao fato que a temperatura alcançada nestes experimentos fica próximo da temperatura 

utilizada para promover a proliferação de bactérias do grupo coliformes (35°C).   
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Tabela 4.2. Recrescimento de Escherichia coli nas garrafas preta e transparente depois de 48 hs 
de confinamento. 

 
20.02 

Tempo exp. Solar 
(horas) 

Escherichia coli 
N*  

NMP/100ml 
Recrescimento 
NMP/100ml 

Garrafa  
Preta 

Garrafa  
Transparente 

Garrafa  
Preta 

Garrafa  
Transparente 11:00 ›8,0 ›8,0 ›8,0 ›8,0 

12:00 ›8,0 ›8,0 ›8,0 ›8,0 

13:00 4,6 8,0 8,0 8,0 

14:00 2,6 4,6 4,6 4,6 

15:00 1,1 4,6 2,6 4,6 

*N: número de microrganismos 

 

 

Tabela 4.3. Recrescimento de Escherichia coli nas garrafas preta e transparente depois de 48 h de 
confinamento. 

 
22.02 

Tempo exp. Solar  
(horas) 

Escherichia coli 
Escherichia coli N*  

NMP/100ml 
Recrescimento 
NMP/100ml 

Garrafa  
Preta 

Garrafa  
Transparente 

Garrafa  
Preta 

Garrafa  
Transparente 11:00 8,0 8,0 8,0 8,0 

12:00 8,0 8,0 8,0 8,0 

13:00 4,6 4,6 4,6 4,6 

14:00 2,6 2,6 4,6 2,6 

15:00 1,1 1,1 1,1 2,6 

*N: número de microrganismos 

 
Tabela 4.4. Recrescimento de Escherichia coli nas garrafas preta e transparente depois de 48 h de 

confinamento. 
 

23.03 
Tempo exp. Solar 

(horas) 

Escherichia coli 
N*  

NMP/100ml 
Recrescimento 
NMP/100ml 

Garrafa  
Preta 

Garrafa 
Transparente 

Garrafa 
Preta 

Garrafa  
Transparente 10:00 ›8,0 ›8,0 ›8,0 ›8,0 

11:00 8,0 ›8,0 ›8,0 ›8,0 

12:00 8,0 8,0 ›8,0 ‹1,1 

13:00 4,6 ‹1,1 4,6 ‹1,1 

14:00 2,6 ‹1,1 2,6 ‹1,1 

15:00 ‹1,1 ‹1,1 1,1 ‹1,1 

*N: número de microrganismos 
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4.3 Experimento Tipo II: Influência da Concentração de Oxigênio na Água 
 

Ensaio 1 – garrafas sem agitação manual e Ensaio 2 – garrafa com agitação manual 

 

No 1º dia de experimento (23.03) a temperatura da água, atingiu seu máximo após às 

11:30h, com temperatura média  de 43°C, mantendo–se praticamente constante ao longo do 

experimento. O 2º dia de experimento (05.04) apresentou o melhor resultado com temperatura 

máxima de 50ºC, mantendo-se constante por uma hora. No 3º dia de experimento (10.04) a 

temperatura da água chegou a 45°C às 13:00h. Como mostra o Figura 4.10. Os dados da radiação 

solar total estão apresentados no Figura 4.11. E os dados da temperatura ambiente estão na 

Tabela 4. 5. 

 

 

 
 

Figura 4.10. Temperatura da água ao longo dos dois dias de experimento. 
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Figura 4. 11. Média da radiação solar total ao longo do tempo de exposição solar (10:00 às 
15:00h). 

 
 
 
 
 
 

Tabela 4. 5. Temperatura ambiente durante os experimentos. 
 

Tempo de 

Exposição Solar 

Temperatura Ambiente (°C) 

23.03 05.04 10.04 
10:00 35 35 38 
10:30 36 36 38 
11:00 37 35 38 
11:30 37 37 38 
12:00 40 36 36 
12:30 36 36 36 
13:00 35 35 38 
13:30 35 34 38 
14:00 34 35 36 
14:30 34 33 36 
15:00 33 33 36 

 
 

Os resultados da cinética de desinfecção revelaram que ocorrem uma forte influência 

da concentração de oxigênio na água. Nos três dias de experimento, as garrafas com agitação 



 64

manual apresentaram desinfecção total (100%) em quatro horas de exposição solar, 

diferentemente do que ocorreu nos ensaios anteriores. Com tempo de exposição solar menor que 

1h não conseguiu a desinfecção desejada. Conforme gráficos mostrados nas Figuras 4.12 a 4.17. 

 

 
 

Figura 4. 12. Eficiência e constante de morte ao longo do tempo de exposição solar. 
 
 

 
 

Figura 4. 13. Eficiência e constante de morte ao longo do tempo de exposição solar. 
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Figura 4. 14. Eficiência e constante de morte ao longo do tempo de exposição solar. 
 
 

         
 

 
 

Figura 4. 15. Eficiência e constante de morte ao longo do tempo de exposição solar. 
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Figura 4. 16. Eficiência e constante de morte ao longo do tempo de exposição solar. 
 
 

 
 

Figura 4. 17. Eficiência e constante de morte ao longo do tempo de exposição solar. 
 

Não ocorreu tratamento significativo para coliformes totais, sendo avaliada apenas a 

eficiência de desinfecção para Escherichia coli. 

O ensaio 2 (garrafas com agitação manual) apresentou bons resultados quanto ao 

recrescimento bacteriano após 48hs de confinamento. Os dados desta fase dos experimentos estão 

nas Tabelas 4.6, 4.7 e 4.8. Os dados mostram que para garrafas sem agitação ocorre 

recrescimento bacteriano, porém para garrafas com agitação não ocorre. Pode-se afirmar que o 

método permitiu inativar grande parte das bactérias. 
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Tabela 4. 6. Recrescimento de Escherichia coli nas garrafas com agitação manual e sem agitação 
depois de 48 hs de confinamento 

 
23.03 

Tempo exp. Solar 
(horas) 

Escherichia coli 
N 

NMP/100ml 
Recrescimento 
NMP/100ml 

Garrafa  
Sem Agitação 

Garrafa  
Com Agitação 

Garrafa 
Sem Agitação 

Garrafa  
Com Agitação 10:00 ›8,0 ›8,0 ›8,0 ›8,0 

11:00 8,0 ›8,0 ›8,0 ›8,0 

12:00 8,0 8,0 ›8,0 ‹1,1 

13:00 4,6 ‹1,1 4,6 ‹1,1 

14:00 2,6 ‹1,1 2,6 ‹1,1 

15:00 ‹1,1 ‹1,1 1,1 ‹1,1 

 
 
 

Tabela 4. 7. Recrescimento de Escherichia coli nas garrafas com agitação manual e sem agitação 
depois de 48 hs de confinamento. 

 
05.04 

Tempo exp. Solar 
(horas) 

Escherichia coli 
N 

NMP/100ml 
Recrescimento 
NMP/100ml 

Garrafa  
Sem Agitação 

Garrafa  
Com Agitação 

Garrafa 
Sem Agitação 

Garrafa  
Com Agitação 10:00 ›8,0 ›8,0 ›8,0 ›8,0 

11:00 ›8,0 ›8,0 ›8,0 ›8,0 

12:00 8,0 8,0 ›8,0 ›8,0 

13:00 4,6 1,1 8,0 1,1 

14:00 2,6 1,1 8,0 1,1 

15:00 ‹1,1 ‹1,1 8,0 ‹1,1 

 
 
Tabela 4. 8. Recrescimento de Escherichia coli nas garrafas com agitação manual e sem agitação 

depois de 48 hs de confinamento. 
 

10.04.2006 
Tempo exp. Solar 

(horas) 

Escherichia coli 
N 

NMP/100ml 
Recrescimento 
NMP/100ml 

Garrafa  
Sem Agitação 

Garrafa  
Com Agitação 

Garrafa 
Sem Agitação 

Garrafa  
Com Agitação 10:00 ›8,0 ›8,0 ›8,0 ›8,0 

11:00 ›8,0 ›8,0 ›8,0 ›8,0 

12:00 ›8,0 8,0 8,0 ›8,0 

13:00 8,0 1,1 4,6 1,1 

14:00 1,1 ‹1,1 2,6 1,1 

15:00 ‹1,1 ‹1,1 ‹1,1 ‹1,1 
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4.4 Experimento Tipo III: Influência do Uso do Fogão Solar na Eficiência do Tratamento 

 

 Ensaio 1 – garrafa transparente dentro do “fogão solar” 

 

O 1° experimento (10.04) foi realizado com tempo de exposição solar das 10:00 às 

15:00hs, as variáveis no 2º experimento (22.05) foram monitoradas apenas durante o período das 

10:00 às 12:00hs.   

 

No 1º dia de experimento (10.04) a temperatura da água, atingiu seu máximo após às 

13:00hs, com temperatura 80°C, mantendo–se constante por uma hora. O 2º dia de experimento 

(22.05) apresentou o melhor resultado com temperatura máxima de 85°C. Nota-se, como mostra 

a Figura 4.18, que o fogão solar atua significativamente com satisfatório aumento da temperatura 

da água. Os dados da radiação solar total estão apresentados na Figura 4.19. E os dados da 

temperatura ambiente estão na Tabela 4.9.  

 

 
 

Figura 4. 18. Temperatura da água ao longo dos dois dias de experimento. 
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Figura 4. 19. Média da radiação solar total ao longo do tempo de exposição solar (10:00 às 
15:00h) 

 
 
 

Tabela 4. 9. Temperatura ambiente durante os experimentos. 
 

Tempo de 

Exposição Solar 

Temperatura Ambiente (°C) 

10.04 22.05 
10:00 38 30 
10:30 38 30 
11:00 38 30 
11:30 38 35 
12:00 36 38 
12:30 36 ------- 
13:00 38 ------- 
13:30 38 ------- 
14:00 36 ------- 
14:30 36 ------- 
15:00 36 ------- 

 
 

Estes experimentos apresentaram os melhores resultados na cinética de desinfecção. 

A utilização do “fogão solar” foi de fundamental importância para elevar a temperatura da água e 

obter eficiência máxima em um menor tempo possível. O “fogão solar” minimiza as 

interferências climáticas aumentando a eficiência do processo. De acordo com a Figura 4.20, com 
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a utilização do fogão solar, pode-se atingir a eficiência máxima de 100% durante apenas uma 

hora de exposição solar.   

 

 
 

Figura 4. 20. Eficiência e constante de morte ao longo do tempo de exposição solar. 
 

O recrescimento bacteriano depende significativamente da temperatura que a água 

alcançou durante a desinfecção. Apenas o experimento Tipo III, conseguiu alcançar temperatura 

média na ordem de 85°C. Nestas condições segundo SOMMER et al (1997), tem-se um 

processo-se de pasteurização solar (SOPAS) e não desinfecção solar, sendo utilizado este termo 

pasteurização como um processo que inibe qualquer possibilidade de recrescimento bacteriano. 

 

Tabela 4. 10. Recrescimento de Escherichia coli e Coliformes totais nas garrafas transparentes 
depois de 48 hs de confinamento. 

 
10. 04 

Tempo exp. Solar 
(horas) 

Escherichia coli Coliformes totais 

N 
NMP/100ml 

Recrescimento 
NMP/100ml 

N 
NMP/100ml 

Recrescimento 
NMP/100ml 

11:00 ›8,0
 - ›8,0

 - 

12:00 ‹1,1
 

›8,0
 

‹1,1
 

‹1,1
 

13:00 ‹1,1
 

‹1,1
 

‹1,1
 

‹1,1
 

14:00 ‹1,1
 

‹1,1
 

‹1,1
 

‹1,1
 

15:00 ‹1,1
 

‹1,1
 

‹1,1
 

‹1,1
 

 
 
 
 
 
 



 71

Tabela 4. 11. Recrescimento de Escherichia coli e Coliformes totais nas garrafas transparentes 
depois de 48 hs de confinamento. 

 
 

22.05 
Tempo exp. Solar 

(horas) 

Escherichia coli Coliformes totais 

N 
NMP/100ml 

Recrescimento 
NMP/100ml 

N 
NMP/100ml 

Recrescimento 
NMP/100ml 

10:00 ›8,0
 - ›8,0

 - 

11:00 ‹1,1
 

‹1,1
 

‹1,1
 

‹1,1
 

12:00 ‹1,1
 

‹1,1
 

‹1,1
 

‹1,1
 

 
 

4.5. Análise do comportamento térmico do sistema de aquecimento proposto 

 

As Tabelas 4.12 a 4.15 apresentam os dados médios medidos nos testes realizados para três 

dias de ensaio, com diferentes vazões, durante o levantamento de desempenho do sistema de 

aquecimento em estudo e os gráficos das Figuras 4.21 a 4.38 mostram os comportamentos 

assumidos pelos parâmetros térmicos do sistema. 

  

 

 

 

Tabela 4.12.  Parâmetros térmicos médios dos três dias de ensaios com o sistema para 20l/h. 
 

TEMPO Te Tsc1 ∆Tc1 Tsc2 ∆Tc2 ∆tsis I ηc1 ηc2 ηsist 
(HORA) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (W/m²) (%) (%) (%) 

08:00 – 09:00 29,5 50,2 20,7 62,1 11,9 32,6 658,4 36,5 21,0 28,7 
09:00 - 10:00 30 52,3 22,3 65,3 13 35,3 800,3 32,4 18,8 25,6 
10:00 - 11:00 30,5 53,7 23,2 67 13,3 36,5 934,3 28,8 16,5 22,7 

11:00 - 12:00 31 57,5 26,5 71,2 13,7 40,2 950,7 32,4 16,7 24,5 
12:00 - 13:00 31,5 55,2 23,7 70 14,8 38,5 980,4 28,1 17,5 22,8 
13:00 - 14:00 31,5 52,2 20,7 66,8 14,6 35,3 916,3 26,2 18,5 22,3 
14:00 - 15:00 31,3 50,1 18,8 62,3 12,2 31 730,2 29,9 19,4 21,6 

MÉDIA  30,8 53,0 22,3 66,4 13,4 35,6 852,9 30,6 18,2 24,0 

 

Não ocorreu a saturação do sistema no segundo estágio de aquecimento, embora a 

contribuição do segundo módulo de coletor tenha sido menor que a do primeiro, correspondendo 

respectivamente  a 37,6 e 62,4%. A eficiência do primeiro módulo foi maior que a eficiência do 
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sistema, em função da eficiência do segundo módulo ser muito inferior a do primeiro, 

correspondendo a apenas 60,0%.  

A eficiência térmica dos dois módulos e do sistema esteve muito abaixo das relativas até 

mesmo a alguns coletores alternativos, em torno de 35,0 – 40,0%, embora saiba-se que isso 

ocorre em função da inexistência de isolamento térmico nos coletores. Poder-se-ia experimentar 

,ais um módulo no sistema para o diagnóstico da saturação ou não do mesmo, uma vez que o 

aumento de temperatura gerado pelo sistema poderia contribuir para uma eficiência maior do 

processo de desinfecção.   
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Figura 4.21. Níveis de temperatura de entrada e saída dos módulos do sistema solar de 
aquecimento - vazão 20 l/h. 
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Figura 4.22. Gradientes de temperatura nos módulos do sistema solar de aquecimento - vazão 20 

l/h. 
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Figura 4. 23. Rendimento térmico nos módulos do sistema solar de aquecimento - vazão 20 l/h. 
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Figura 4. 24. Radiação solar global média para os ensaios realizados para 20l/h. 

 
 

Tabela 4.13.  Parâmetros térmicos médios dos três dias de ensaios para 30l/h. 
 

TEMPO Te Tsc1 ∆Tc1 Tsc2 ∆Tc2 ∆tsis I ηc1 ηc2 ηsist 

(HORA) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (W/m²) (%) (%) (%) 
08:00 – 09:00 29 44,1 15,1 54,1 10 25,1 675,4 38,9 25,8 32,3 
09:00 - 10:00 29,5 46,2 16,7 56,2 10 26,7 790,2 36,8 22,0 29,4 
10:00 - 11:00 30 48,3 18,3 58,3 10 28,3 900,4 35,4 19,3 27,3 

11:00 - 12:00 30,5 50,1 19,6 60,1 10 29,6 970,3 35,1 17,9 26,5 
12:00 - 13:00 31 51,1 20,1 61,3 10,2 30,3 987,3 35,4 18,0 26,7 
13:00 - 14:00 31,1 48,5 17,4 59,4 10,9 28,3 910,1 33,3 20,8 27,1 
14:00 - 15:00 31,3 46,1 14,8 56,5 10,4 25,2 726,6 35,4 24,9 30,2 

MÉDIA  30,3 47,8 17,4 58,0 10,2 27,6 851,5 35,6 20,9 28,2 

 
 

A contribuição dos módulos 1 e 2 correspondeu a 63,0% e 37,0 % respectivamente. Mais 

uma vez ficou comprovada a não ocorrência de saturação e as contribuições percentuais de cada 

módulo foram praticamente as mesmas. Os rendimentos térmicos cresceram em relação a vazão 

de 20 l/h, para os dois módulos e para o sistema principalmente pelo acréscimo de vazão 

correspondente a 50%. O rendimento do sistema foi menor que a do primeiro módulo em função 

do baixo desempenho térmico do segundo módulo. 
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Poder-se-ia experimentar mais um módulo no sistema para o diagnóstico da saturação ou 

não do mesmo, uma vez que o aumento de temperatura gerado pelo sistema poderia contribuir 

para uma eficiência maior do processo de desinfecção.   
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Figura 4.25. Níveis de temperatura de entrada e saída dos módulos do sistema - vazão 30 l/h. 
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Figura 4.26. Gradientes de temperatura nos módulos do sistema solar de aquecimento - vazão 30 
l/h. 
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Figura 4.27. Rendimento térmico nos módulos do sistema solar de aquecimento - vazão 30 l/h. 
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Figura 4.28. Radiação solar global média para os ensaios realizados para 30l/h. 
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Tabela 4.14.  Parâmetros térmicos médios dos três dias de ensaios com o sistema de aquecimento 
para 45l/h. 

 

TEMPO Te Tsc1 ∆Tc1 Tsc2 ∆Tc2 ∆tsis I ηc1 ηc2 ηsist 
(HORA) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (W/m²) (%) (%) (%) 

08:00 – 09:00 29,5 41,1 11,6 49,5 7,6 19,2 680,6 44,3 29,0 36,7 
09:00 - 10:00 30 42,3 12,3 50,3 8,3 20,6 868,7 36,8 24,8 30,8 
10:00 - 11:00 30,5 43,2 12,7 51,2 8,5 21,2 960,5 34,4 23,0 28,7 

11:00 - 12:00 31 43,8 12,8 52,3 8,7 21,5 980,5 33,9 23,1 28,5 
12:00 - 13:00 31 44,5 13,5 53,2 8,7 22,2 943,2 37,2 24,0 30,6 
13:00 - 14:00 31 44 13 52,5 8,5 21,5 880,4 38,4 25,1 31,7 
14:00 - 15:00 31 43,1 12,1 50,3 8 20,1 769,4 40,9 27,0 34,0 

MÉDIA  30,5 43,1 12,6 51,3 8,3 20,9 869,0 38,0 24,9 31,3 
 
 

A contribuição do segundo módulo no sistema já foi mais significativa, correspondendo a 

39,5%. Houve um aumento da eficiência térmica do sistema comprovada pelo aumento do 

rendimento térmico do módulo 2 apesar disso o rendimento térmico do sistema foi inferior a do 

primeiro módulo. O aumento no rendimento térmico também deu-se em função da elevação da 

vazão em relação as anteriormente testadas de 125% e 50%, respectivamente. Mais uma vez 

ficou comprovada a não ocorrência de saturação. 

 Poder-se-ia experimentar mais um módulo no sistema para o diagnóstico da saturação ou 

não do mesmo, uma vez que o aumento de temperatura gerado pelo sistema poderia contribuir 

para uma eficiência maior do processo de desinfecção.   
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Figura 4. 29. Níveis de temperatura de entrada e saída dos módulos do sistema - vazão 45 l/h. 
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Figura 4.30. Gradientes de temperatura nos módulos do sistema solar de aquecimento - vazão 45 
l/h. 
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Figura 4. 31. Rendimento térmico nos módulos do sistema solar de aquecimento - vazão 45 l/h. 
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Figura 4.32. Radiação solar global média para os ensaios realizados para 45 l/h. 
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Tabela 4. 15.  Parâmetros térmicos médios dos três dias de ensaios com o sistema de 
aquecimento para 60 l/h. 

 

TEMPO Te Tsc1 ∆Tc1 Tsc2 ∆Tc2 ∆tsis I ηc1 ηc2 ηsist 

(HORA) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (W/m²) (%) (%) (%) 
08:00 – 09:00 29 38,5 9,5 44,5 6 15,5 701,2 46,1 29,1 37,6 
09:00 - 10:00 29,8 39,5 9,7 46,2 6,7 16,4 875,5 37,7 26,0 31,8 
10:00 - 11:00 30,5 41,2 10,7 48 6,8 17,5 943,5 38,6 24,5 31,5 
11:00 - 12:00 31 41,5 10,5 49,3 7,8 18,3 975,3 36,6 27,2 31,9 
12:00 - 13:00 31,5 42,2 10,7 49,5 7,3 18 952,7 38,2 26,1 32,1 
13:00 - 14:00 31,5 42,5 11 46,2 3,7 14,7 865,4 43,2 14,5 28,9 
14:00 - 15:00 31 38,1 7,1 44,1 6 13,1 799,5 30,2 25,5 27,9 

MÉDIA  30,6 40,5 9,9 46,8 6,3 16,2 873,3 38,6 24,6 31,6 
 
 

Continuou a existir um aumento da contribuição do segundo módulo, correspondendo a 

40,5%. Apesar da redução nos níveis de temperatura o rendimento térmico do sistema teve um 

pequeno aumento em função de um aumento de significativo da vazão. Ficou comprovada a não 

ocorrência de saturação. Apesar da não saturação o nível máximo de temperatura gerado em 

torno de 48,3°C é baixo para propiciar a desinfecção de água. A colocação de um outro módulo 

em série não traria aumento significativo na temperatura de saída do sistema, não justificando sua 

colocação apesar de seu baixo custo. 
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Figura 4. 33. Níveis de temperatura de entrada e saída dos módulos do sistema - vazão 60 l/h. 
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Figura 4. 34. Gradientes de temperatura nos módulos do sistema solar de aquecimento - vazão 60 
l/h. 
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Figura 4. 35. Rendimento térmico nos módulos do sistema solar de aquecimento - vazão 60 l/h. 
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Figura 4.36. Radiação solar global média para os ensaios realizados para 60l/h. 

 
 

A Tabela 4.16 apresenta os valores médios dos parâmetros térmicos avaliados para os 

quatro níveis de vazão estudados e os gráficos das Figuras mostram o comportamento assumido 

pelos parâmetros avaliados. 

 
Tabela 4. 16. Valores médios dos parâmetros térmicos avaliados para os quatro níveis de vazão 

estudados. 
 

VAZÃO T e Tsc1 ∆Tc1 Tsc2 ∆Tc2 ∆tsis I ηc1 ηc2 ηsist 

(LITROS/HORA)  (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (W/m²) (%) (%) (%) 
20 30,8 53 22,3 66,4 13,4 35,6 852,9 30,6 18,2 24 
30 30,3 47,8 17,4 58,0 10,2 27,6 851,5 35,6 20,9 28,2 
45 30,5 43,1 12,6 51,3 8,3 20,9 869 38 24,9 31,3 
60 30,6 40,5 9,9 46,8 6,3 16,2 873,3 38,6 24,6 31,6 

 

A vazão mais apropriada para o fim proposto é a de 20 l/h em função do sistema de 

aquecimento propiciar a obtenção de uma temperatura de saída em torno de 65,0°C, propícia para 

o processo de desinfecção pretendido. Um outro nível de vazão que poderia ser utilizado seria 30 

l/h, em função do acréscimo de volume em torno de 70 litros/dia, porém a temperatura obtida não 

seria a mais adequada para o fim proposto, com uma redução de temperatura em torno de 22,5% .  
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Para as vazões de 45l/h e 60l/h apesar da maior eficiência no segundo módulo, 

principalmente para 60l/h, os níveis de temperatura médios obtidos estão abaixo de 60°C, 

insuficientes para o tratamento eficaz pretendido.  

Como não se atingiu a saturação do sistema, ou seja, o segundo módulo sempre apresentou 

um gradiente de temperatura significativo, poder-se-ia acrescentar um terceiro módulo, ou apenas 

um módulo com 3,0 m² de área, para uma avaliação do nível de temperatura obtido. Seria 

importante verificar a temperatura em vários pontos da grade absorvedora para verificar a 

saturação ou não do sistema. 

Outra solução seria a utilização da maior vazão, 60 l/h, que apresentou significativo 

desempenho, e após a saída dos dois módulos fazer a água passar por outra unidade de tratamento 

que seria um concentrados cilindro-parabólico para aumentar o nível de temperatura obtido. Essa 

solução poderia triplicar o volume de água tratada em relação a 20l/h, a vazão mais adequada 

para os testes que foram realizados, em relação a temperatura final da saída do coletor, e propícia 

para uma maior eficiência no processo de desinfecção. 

Para aumentar a produção de água quente tratada poder-se-ia aumentar a área de coletores 

solares uma vez que o custo por metro quadrado de tal sistema é extremamente baixo. 

A eficiência do segundo módulo é muito mais baixa que a do primeiro. Isso em função da 

configuração em série da grade absorvedora, e pela ligação em série dos dois coletores, que 

proporcionam um gradiente de temperatura muito maior no primeiro módulo. 

Quanto ao rendimento térmico a vazão de 60 l/h foi a que apresentou maior valor em 

função de um volume circulante maior no interior do sistema de aquecimento, apesar do 

decréscimo de temperatura em relação às outras configurações.  
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Figura 4. 37. Níveis de temperatura de entrada e saída dos módulos do sistema - vazão 60 l/h. 
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Figura 4.38. Gradientes de temperatura nos módulos do sistema solar de aquecimento - vazão 60 
l/h 
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Figura 4.39. Rendimento térmico nos módulos do sistema solar de aquecimento - vazão 60 l/h. 
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Figura 4. 38. Radiação solar global média para os ensaios realizados para 60l/h. 
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 Com relação à perda térmica do sistema de aquecimento, o procedimento de cálculo 

mostrado abaixo, permite a determinação do coeficiente global de perda térmica para o menor 

nível de vazão, 20 l/h, onde os tubos absorvedores apresentam uma maior temperatura, e, por 

conseguinte, uma maior perda térmica.   

 

Tabela 4. 17. Parâmetros de perda térmica do sistema de aquecimento. 
 

Vazão 

(l/h) 

Pabsorvida 

(W) 

Pútil  

(W) 

Pperdida 

(W) 

Uloss 

(W/m².°C) 

20 2754 1537 1212 17,0 

 

Os valores calculados pelos dois métodos apontam para um coeficiente global de perda bem 

superior aos característicos de coletores convencionais, situados no intervalo médio entre 6,0 e 

12,0 W/m².°C (DUFFIE&BECKMAN,1991) porém deve-se levar em conta que o coletor em 

estudo não apresenta isolamento térmico, cobertura de vidro e caixa de armazenamento. Mesmo 

com esse coeficiente o sistema foi viável para o fim proposto, e ressalte-se seu baixo custo. 

A análise microbiológica revelou que o processo de exposição das garrafas á radiação solar 

e ao aquecimento em conseqüência produzido, conduz a uma boa eficiência no tratamento de 

água contaminada através do uso da energia solar. Quanto maior for o nível de radiação solar 

incidente no coletor e o nível de temperatura atingido pela água, consequentemente maior será 

eficiência do processo de desinfecção. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
  
  5.1. CONCLUSÕES 

1. O fluxo mais adequado para o processo de desinfecção foi de 20 litros/hora, 

apresentando maiores índices de temperatura na saída do coletor, podendo 30l/h também ser 

utilizado para proporcionar um maior volume de água tratada;  

2. A perda térmica do sistema de aquecimento é significativa, em função da inexistência 

de isolante térmico; 

3. Para todas as vazões estudadas não houve a saturação do sistema de aquecimento, uma 

vez que a contribuição do segundo módulo foi significativa, embora menor que a do primeiro 

módulo; 

5. O sistema de aquecimento estudado mostrou-se viável para o fim proposto, podendo ser 

acrescentado um outro dispositivo solar em série para aumentar a temperatura e propiciar uma 

desinfecção mais eficiente; 

       6. Os coletores tipo PET apresentam como principais vantagens seu baixo custo e simples 

processos de fabricação e montagem, e representam uma opção científica que pode ser 

massificada em comunidades pobres tanto no sentido de utilização dos benefícios da água quente 

e tratada, quanto o que diz respeito a geração de renda, pela fabricação e comercialização desse 

tipo de coletor; 

 7. A tecnologia de desinfecção proposta apresenta vantagens em relação a outros 

processos, pelo fato de ser de fácil viabilidade e utilizar uma energia limpa, largamente 

disponível e inesgotável; 

 8. Outra característica extremamente importante no sistema de desinfecção é a utilização 

de materiais recicláveis na sua construção, o que contribui para a amenização de problemas 

ambientes, em consonância com o objetivo maior do trabalho, que é produzir água 

descontaminada para comunidades carentes; 

9. É necessário um estudo aprofundado para determinar qual o maior grau de eficiência na 

desinfecção através do uso da energia solar, se através da exposição da radiação ou pelo 

aquecimento da água em maiores níveis de temperatura. 

10. A alternativa de desinfecção de água por energia solar é tecnicamente viável, uma vez 

que ocorre realmente a inativação microbiana e índices aceitáveis na diminuição do 

recrescimento bacteriano; 
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11. A utilização das garrafas transparente e preta propicia uma desinfecção total da água  

para um tempo de exposição solar de 5 horas. 

12.  A concentração de oxigênio na água influenciou significativamente o processo de 

desinfecção e permitiu reduzir o tempo de exposição solar de 5 horas para 4 horas, para a 

desinfecção total da água, sob temperatura média de 50ºC e intensidade solar média acima de 

800W/m2. 

13. O uso do “fogão solar” aumentou a temperatura da água até 85ºC, promovendo a 

pasteurização solar (SOPAS), com desinfecção total para coliformes totais e Escherichia coli, 

sem apresentar recrescimento bacteriano. Nestas condições o padrão de potabilidade da Portaria 

MS 518/2004 é atingido, nos parâmetros avaliados nesta pesquisa. 

 

5.2. SUGESTÕES 

1. Para aumentar a produção de água quente tratada poder-se-ia aumentar a área de 

coletores solares uma vez que o custo por metro quadrado de tal sistema é extremamente baixo; 

2. Poder-se-ia utilizar uma maior vazão e após a saída dos dois módulos fazer a água  

passar por outra unidade de tratamento que seria um concentrador cilindro-parabólico para 

aumentar o seu nível de temperatura; 

3. Testar o sistema de desinfecção solar na situação real com água contaminada 

alimentando os coletores e sendo recolhida em um tanque de armazenamento após uma passagem 

no sistema de aquecimento. 
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ANEXO A – RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO 
 

 

 


