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RESUMO

LIMA, RUDSON DE SOUZA (2012). Sistema de destilação solar com pré-aquecimento em
concentrador cilindro parabólico. Natal, 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.

Devido à crescente necessidade de promover o uso de recursos que favoreçam
o ambiente e a indústria limpa, a ciência tem desenvolvido-se na área da utilização de
recursos naturais visando uma melhor utilização de fontes de energias renováveis. Tendo em
vista também a grande necessidade de água potável e a grande disponibilidade de água
salgada ou salobra, agregado ao grande potencial energético solar da região nordeste do
Brasil, foi desenvolvido um destilador solar cuja principal diferença é o seu sistema de préaquecimento também solar. A partir de adaptações experimentais, o sistema foi desenvolvido
através da utilização de um concentrador solar cilíndrico acoplado a um destilador
convencional para promover troca de calor considerável e acúmulo de energia. O sistema foi
desenvolvido de tal maneira que tente favorecer o processo de termossifão para garantir o
movimento constante da massa de fluido, e assim permitir temperaturas mais elevadas para o
sistema e, consequentemente, buscar uma maior quantidade de destilado recolhido. Em uma
das fases do experimento buscou-se uma circulação forçada para tentar aumentar mais a
quantidade de troca de energia do sistema. Para o desenvolvimento do trabalho montou-se
quatro configurações de comparação em que uma teve apenas o destilador simples como
parâmetro básico, a segunda configuração propôs o acoplamento do concentrador acionado
manualmente a cada 30 minutos para o acompanhamento do sol, a terceira configuração
ocorreu com o acionamento automático por um temporizador, e na quarta configuração usouse também um sistema de bombeamento que tentasse melhorar a circulação do fluido. Com a
análise comparativa dos resultados observou-se um ganho da quantidade de destilado do
sistema, principalmente no modelo com circulação forçada.

Palavras Chaves: Energias renováveis, destilador solar, pré-aquecimento.

ABSTRACT

Due to the increasing need to promote the use of resources that support the
environment and the clean industry, the science has developed in the area of natural resource
use as well as enhanced use of the renewable energy sources. Considering also the great need
for clean water and wide availability of salt or brackish water, added to the great solar energy
potential in northeastern of the Brazil, it was developed a solar distiller whose main difference
is its system of pre-solar heating also. From experimental adjustments, the system was
developed by the use of a cylindrical solar concentrator coupled to a conventional distiller.
The system is designed such that attempt to facilitate the process termination trap to ensure
constant movement of the fluid mass and thus enable higher temperatures to the system and
thus fetch a higher amount of distillate collected. In a stage of the experiment were used a
forced circulation to try to further increase the amount of energy exchange system. To
develop the study were set up four settings for comparison in which one was only distiller
simple as basic parameter, the second proposed configuration were with the coupling of the
concentration triggered manually every 30 minutes to monitor the sun, the third configuration
occurred with automatic triggering of a timer, and the fourth configuration was also used a
pumping system that tried to improve the circulation of the fluid. With the comparative
analysis of the results showed a gain in the amount of distillate system, especially in the
forced model.

Keywords: Renewable energy, solar distiller, preheating.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1 .

Apresentação do trabalho
Apresenta-se o dimensionamento, construção, montagem e experimento de um

destilador solar com pré-aquecimento através de um concentrador solar cilíndrico, com a
finalidade de aumentar as temperaturas internas do destilador e do fluido de trabalho,
aumentando assim a capacidade de destilação do sistema.
Embora o uso de destiladores, principalmente os solares, nos dias de hoje esteja
praticamente em desuso, a proposta de otimizar a eficiência e aumento da taxa de destilação
pode colocar em ênfase o processo de destilação para a purificação de água para diversos fins.
Isso porque um dos motivos para a falta de investimentos nesse setor refere-se à baixa
produtividade de destilado. Com um aumento de produção far-se-á viável a produção em
larga escala.
Uma das utilizações mais desejadas para esse processo é a purificação de água
destinada ao consumo humano. Existem muitas regiões do Brasil e de muitas partes do mundo
em que tem-se a presença de água salobra e a quase que inexistência de um produto com
qualidades aceitáveis para o consumo humano. Lembrando também que esse fato geralmente
acontece em regiões de insolação intensa, o que favorece ainda mais o processo de purificação
e dessalinização.
O destilador solar proposto é uma alternativa energética e ecologicamente correta que
deve ser avaliada cuidadosamente como uma solução para muitos problemas ambientais e
sociais que o mundo enfrenta nos dias atuais. Especula-se até que a terceira guerra mundial
poderá surgir em função da busca pela água potável.
Esse trabalho propõe a construção adaptação e montagem de um destilador solar a um
concentrador solar cilíndrico-parabólico com baixo custo de fabricação que possa funcionar
em estado permanente de insolação produzindo água potável a partir dos primeiros raios
solares no início do dia até o fim destes no pôr do sol, verificando assim a eficiência do
dispositivo quando comparado com o destilador sem o equipamento de aquecimento auxiliar.
Outra parte interessante está no revestimento interno (o reservatório onde fica
depositada a água de destilação) feito com courvin, um tipo de couro sintético usado para
tapeçaria que é impermeável e dispensa a pintura, já que pode ser encontrado em várias cores,
inclusive preto fosco, que é a mais recomendada para situações de absorção solar por ter uma
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boa absortividade, tendo em vista que é a cor que menos reflete radiação, permitindo assim
um maior aquecimento dos produtos de tratamento.
O sistema de alimentação permanente de água também proporcionará um nível
contínuo de fluido dentro do sistema, mantendo fixos todos os parâmetros de volume durante
todos os momentos dos testes, facilitando assim os cálculos de eficiência; além de evitar o
esvaziamento do reservatório, comprometendo a quantidade de destilado ou até mesmo
danificando componentes de vedação que tenderiam a trabalhar secos em altas temperaturas, o
que faria com que estes perdessem propriedades e apresentassem vazamentos.
E o diferencial de maior impacto deste trabalho é justamente o sistema de préaquecimento ou aquecimento externo contínuo através do concentrador solar cilindro
parabólico que proporciona um maior aumento de temperatura do fluido, gerando uma maior
quantidade de material vaporizado e consequentemente produzindo uma maior quantidade de
produtos finais. Esse dispositivo possui um sistema de rastreamento solar automatizado que
acompanha a movimentação aparente do sol, garantindo que o foco do concentrador esteja
sempre na tubulação de absorção e troca térmica do sistema.
Esta configuração do aparato mecânico colocará o processo de destilação solar mais
competitivo perante outros processos de purificação de água. E comparando isso, o baixo
custo de instalação e o custo de manutenção simplificado quase nulo, aos outros sistemas
industriais de purificação, ter-se-á uma grande chance de oferecer a um grande número de
pessoas água potável de qualidade para consumo.
Esse sistema poderá ser de grande importância principalmente para populações mais
humildes que não têm poder financeiro suficiente para investir em equipamentos
industrializados que possuem custo de instalação e manutenção (revisão periódica do
equipamento e energia elétrica para funcionamento) bastante elevado.
Esta dissertação divide-se em cinco capítulos distribuídos da seguinte forma:
O capítulo 1 através da introdução contextualiza o assunto proposto e delimita o tema,
com indicação dos objetivos geral e específicos do estudo e definição dos principais termos
utilizados, além de justificar a sua relevância, expondo por fim a composição dos capítulos
deste trabalho;
O capítulo 2 através da revisão bibliográfica expõe a fundamentação teórica pertinente
ao ambiente de estudo, com explanação sobre elementos base para o desenvolvimento do
experimento;
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O capítulo 3 apresenta os materiais e métodos utilizados na construção e análise do
destilador solar projetado. São apresentados a relação dos materiais utilizados, os detalhes da
construção, princípio de funcionamento e metodologia experimental empregada;
O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e a discussão sobre os mesmos;
O capítulo 5 expõe as conclusões da pesquisa;
E o capítulo 6 apresenta algumas sugestões para futuros trabalhos.

1.2 .

Objetivos

1.2.1. Objetivo geral
Avaliar o desempenho do destilador solar construído e comparar com o modelo
funcionando acoplado ao pré-aquecedor cilindro parabólico trabalhando em regime de
termossifão e com fluxo forçado a fim de diagnosticar qual a melhor configuração para a
máxima produção de destilado.

1.2.2. Objetivos específicos
1.

Fabricar o destilador solar;

2.

Montar o concentrador cilindro parabólico;

3.

Ensaiar o sistema de destilação para as configurações propostas;

4.

Avaliar o desempenho das configurações estudadas;

5.

Selecionar a melhor configuração para o sistema.
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2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre o tema estudado, por meio da

qual se buscou demonstrar algumas das inúmeras definições, abordagens sobre destilação, reflexão,
radiação, efeito estufa e os métodos e fatores utilizados para realização de análises do estudo das
temperaturas e condições favoráveis ao processo de destilação.

2.1.

Energias renováveis
Por muitos anos o homem vem usufruindo de várias fontes de energia para proporcionar seu

bem estar e garantir a evolução da espécie. No entanto, as fontes de energias não renováveis, em
especial o petróleo, têm dominado o cenário energético mundial, mas as crescentes necessidades do
produto junto com recentes previsões de extinção dos combustíveis fósseis têm aumentado a busca
por outras fontes. Assim, as fontes eólicas e solares têm ganhado espaço no âmbito energético
internacional.
A conversão de recursos naturais em eletricidade são as áreas mais exploradas em virtude da
rentabilidade do produto. Aerogeradores estão sendo instalados em muitas regiões, principalmente
naquelas com áreas litorâneas que propiciam uma grande quantidade de ventos com continuidade,
garantindo assim a constância do fornecimento da eletricidade para a comunidade e/ou região
beneficiada.
Já quando trata-se do aproveitamento da energia solar com esse mesmo intuito, existe uma
grande barreira, que é a limitação da radiação solar em apenas parte do dia. Além do que, o tempo
de radiação diária varia de uma região para outra ou mesmo de um período do ano para outro. Nas
regiões dos pólos, por exemplo, o período de insolação chega a períodos de aproximadamente 6
meses e outros 6 meses de escuridão, sem condições de geração de eletricidade.
Mas se tratarmos da maioria das regiões habitadas podemos considerar um período de
insolação de aproximadamente 12 horas diárias. Isso permite uma absorção de radiação durante o
dia, que geralmente é utilizada parcialmente para as necessidades da região, e outra parte é contida
em termoacumuladores para a posterior utilização no período da noite quando não tem a
possibilidade de coleta de radiação.
Apesar dessa grande intenção do uso das fontes renováveis para a produção de eletricidade,
ainda há a necessidade e a disponibilidade para outras utilizações como, destilação, aquecimento
residencial, secagem de alimentos, entre outros.
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2.2.

Radiação solar
Com uma gigantesca fonte de fornecimento de energia, o sol vem a muitos anos mostrando

que pode substituir muitas fontes energéticas usadas no mundo nos dias de hoje. Segundo
Bezerra(2001), o sol é em ultima análise a fonte de energia responsável pela maior parte da energia
existente na superfície do globo terrestre. Isso porque, se formos analisar com fineza, a maior parte
dos fenômenos ocorrentes no planeta, de alguma forma absorveu radiação solar para poder ocorrer.
Pode-se citar, por exemplo, a energia eólica que só existe devido a movimentação de massas fluidas
produzidas a partir de diferenças de temperatura, que causa uma diferença de densidade, fazendo o
sistema movimentar-se. Essa diferença de temperatura é provocada pela absorção de radiação solar.
Ou então o petróleo que ainda é a mina de ouro e a fonte energética que ainda move o
mundo, para transformar-se nesse produto que conhecemos hoje, passou por decomposições
milenares provocadas por, entre outros fatores, aquecimento devido à absorção de energia solar
acumulada no subsolo do planeta.
Por algum tempo o poder do sol foi desprezado por quem buscava fontes de energia. No
entanto, nos últimos tempos a escassez de outras fontes ou até mesmo os prejuízos ambientais
causados por outros meios energéticos tem feito com que a radiação solar se mostre perante a
sociedade científica. Contudo, diferente do que se imagina, o poder da energia solar não é nenhuma
novidade para o homem.
De acordo com Bezerra (2001). o emprego da energia solar como fonte de energia utilizável pelo
homem não constitui nenhum fato novo, já que esse autor afirma que tem-se notícias de que no ano
de 212 A.C., o sábio Arquimedes já utilizou a energia solar para incendiar a esquadra de Marcelus,
caracterizando assim a primeira aplicação bélica da energia solar que se tem notícia. Ele relata
também que os egípcios já conheciam a energia solar para o processamento de materiais de alto
ponto de fusão, além de dispositivos solares para bombeamento de água utilizados no século I. E o
alambique solar construído por um cirurgião francês entre os anos de 1560 e 1615.
Desde então muitas outras formas de aproveitamento da energia solar tem sido
desenvolvidas pela humanidade para os mais diversos fins. Seja para utilização em escala doméstica
ou em escala industrial.
Segundo Soares (2004), o sol possui uma temperatura superficial em torno de 6000°C.
Devido a toda energia contida nesse corpo, o sol possui emissividades semelhantes ao de um corpo
negro. A quantidade de energia contida no sol é tão grande que costuma-se dizer que seu poder é
inesgotável, embora, segundo Bezerra (2004) o sol perca uma quantidade de massa de
aproximadamente 5 Gg/s, o que não representa muito perante os 1,9891 x 1024 Gg que possui.
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Ou seja, pode-se dizer que o sol deverá perder toda a sua massa em aproximadamente 63
quatriliões de anos. Tanto tempo que podemos considerá-lo como uma fonte inesgotável de energia,
já que muitas teorias apontam bem menos tempo para o fim do planeta, provocado por outros
diversos fatores, principalmente por destruições causadas pelo homem em nome do
“desenvolvimento”.
Toda essa massa perdida pelo sol é convertida em energia e emanada para todos os lados do
espaço. Dessa energia, segundo bezerra 2004, a quantidade que chega a atmosfera terrestre que é
caracterizada pela constante solar fora da superfície do planeta é da ordem de 1,37 kW/m2. No
entanto parte dessa energia é perdida devido ao choque com poeira, gotículas de água, ou mesmo
devido à dispersão dos raios que ocorre desde a saída do corpo emissor. Por isso no Rio Grande do
Norte, segundo Filho 2008 a radiação solar global média está entre 0,5 e 0,7 kW/m², com níveis de
insolação médio em torno de 8 horas por dia. Ou ainda segundo Soares 2004 a radiação pode chegar
a ordem de 1000 W/m² em dias limpos ao nível do mar.
Por Bezerra 2001, quase toda energia incidente sobre a terra é proveniente do sol em forma
de radiação eletromagnética. E essa radiação é distribuída em 3% de ultravioleta, 42% de visível e
55% de infravermelha.
De acordo com Filho 2008, a energia solar disponível nas massas continentais representa
mais de 1000 vezes o consumo da humanidade, ainda de acordo com esse autor, menos de 1% da
energia solar disponível seria necessário para suprir a demanda da humanidade. Ou seja, seria
possível eliminar todas as outras fontes de energia utilizadas nos dias de hoje, principalmente as não
renováveis, e empregar apenas a energia solar, que é uma fonte considerada limpa e renovável.
No entanto mesmo assim dados da aneel mostram que todo esse potencial não esta sendo
aproveitado, tendo em vista que apenas 1.494 kW dos 119.196.881 kW usados no país são
provenientes de fontes solares através de placas fotovoltaicas. Isso representa apenas algo em torno
de 0,00125% da energia utilizada pelo país.
No entanto em alguns países já podemos observar panoramas um pouco mais animadores,
com, por exemplo, a Alemanha que quebrou em maio deste ano o recorde de maior produção de
energia elétrica do mundo, obtendo um recorde mundial com uma produção de pico de 22 GW de
eletricidade por hora, isso foi o suficiente para suprir metade do país, de acordo com o Euronews.
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Figura 1. Campo de produção de energia solar na Alemanha (Solartec)
Além desse podemos citar outros como a usina da Califórnia nos EUA, com capacidade de
354 MW de energia utiliza quase um milhão de espelhos parabólicos para acompanhar o sol. O
sistema concentra a luz solar sobre um recipiente central contendo óleo sintético, que é aquecido até
400 graus Celsius. Um trocador de calor o transfere para a água, que ferve e produz o vapor que
aciona a turbina. A empresa Next Era Energy Resources, que opera essa central de energia, afirma
que a SEGS alimenta 232.500 residências e deixa de emitir 3.800 toneladas de poluição por
combustíveis fósseis a cada ano.

Figura 2. Sistemas geradores de energia solar na Califórnia, EUA. (Allianz 2012)
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Na da Flórida (EUA) com capacidade de 75 MW, Pelos próximos 30 anos ou mais, essa
usina vai evitar a emissão de mais de 2,75 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. Segundo a
EPA, a agência norte-americana de proteção ambiental, isso equivale a tirar de circulação mais de
18.700 automóveis a cada ano nos próximos 30 anos.

Figura 3. Centro Martin de Energia Solar de Próxima Geração na Flórida, EUA. (Allianz 2012)
Ou a de Nevada(EUA) com capacidade de 64 MW que aproveita a energia solar para suprir
mais de 14 mil residências a cada ano. Para isso, são utilizados mais de 180 mil espelhos
parabólicos que concentram a luz do sol sobre tubos de aço cheios de óleo. O óleo passa por um
extrator de calor que ferve a água e produz o vapor que impulsiona a turbina geradora de
eletricidade. A empresa Acciona, proprietária do empreendimento, afirma que, em termos de
emissões de carbono, essa usina equivale à retirada das ruas de 20 mil veículos por ano.

Figura 4. Nevada Solar one em Nevada, EUA. (Allianz 2012)
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A de La Mancha na Espanha que é a maior usina fotovoltaica do mundo, utilizando 270 mil
painéis fotovoltaicos que convertem diretamente a luz solar em eletricidade, fornecida a 40 mil
moradias. A usina foi construída em apenas 16 meses a um custo de 384 milhões de euros. A
Espanha é uma das líderes mundiais em usinas solares fotovoltaicas independentes de grande porte,
como a central de Olmedilla, cuja capacidade de geração superou 2.800 MW em 2009. As usinas
geradoras dominam o mercado solar espanhol, tendo fornecido cerca de 80% da capacidade solar
total em 2008produzindo 60 MW de eletricidade.

Figura 5. Parque Fotovoltaico de Olmedilla em La Mancha, Espanha. (Allianz 2012)
Entre outros grandes polos produtores espalhados pelo mundo, de acordo com informações
da Allianz.
No Brasil, há alguns anos a Paraíba, através da UFPB (Universidade Federal da Paraíba)
destacou-se nos estudos e desenvolvimentos de dispositivos destinados ao aproveitamento da
energia solar, no entanto, nos últimos anos as pesquisas nessa região teve pouca expressão no
âmbito nacional.

2.3.

Concentradores solares
Concentradores solares são dispositivos que utilizam espelhos para concentrar a radiação

solar em uma região a fim de aumentar a temperatura e assim proporcionar uma maior absorção de
calor por um determinado corpo. Esses espelhos devem estar dispostos de forma a refletirem a
maior quantidade de raios solares possível em uma dada região a fim de proporcionar um grande
aumento de temperatura naquele local. Quanto maior for o número de espelhos usados, maior

11
tenderá a ser a concentração da radiação e consequentemente maior deverá ser a temperatura
atingida. A região onde esses raios irão se cruzar é chamado de foco do concentrador.
Dos concentradores solares mais utilizados, pode-se citar os parabólicos e os cilindro
parabólicos, ambos diferem pela concentração dos raios, pois enquanto que os parabólicos
concentram os raios em um ponto, os cilindro parabólicos concentram os raios em uma linha,
dependendo do fim desejado, pode ser mais interessante utilizar o primeiro ou o segundo.

Figura 6. Concentrador solar parabólico. (Ciêncio Mania)
A qualidade do concentrado solar construído depende bastante dos recursos tecnológicos e
perfeições aplicadas ao sistema. Na prática é muito difícil conseguir um concentrador parabólico
que consiga garantir o foco em um único ponto, ou então um cilindro parabólico que tenha seu foco
em uma linha.
A região de foco depende de fatores como a qualidade e tamanho do corte dos espelhos
utilizados, tendo em vista que na maioria dos casos, por questões financeiras os concentradores não
são confeccionados em espelho único como na Figura 6 acima, e sim com em um conjunto de
vários espelhos pequenos ao longo da parábola. Assim quanto menor for o dimensionamento dos
espelhos, mais pontual será o foco e consequentemente, maiores serão as temperaturas possíveis de
serem atingidas pelo dispositivo. Normalmente esses concentradores são montados através de
pequenos pedaços planos de espelhos, o que proporciona um foco de dimensões semelhantes à
dimensão desses pedaços.
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O ideal seria a montagem de concentradores com um único espelho curvo em formato
parabólico, como o que pode ser observado na figura 6, no entanto isso deixaria o custo de
produção elevadíssimo, deixando, na maioria dos casos, o equipamento economicamente inviável.
Geralmente os concentradores parabólicos são bastante utilizados para a produção de fogões
solares, que necessitam de uma alta temperatura em um ponto, como na parte inferior de uma
panela, por exemplo. Concentradores solares com essa configuração podem alcançar temperaturas
elevadíssimas, dependendo da área total de absorção utilizada. Segundo Filho 2011 para a utilização
como fogões solares, as temperaturas médias desses concentradores podem superar os 800°C.
Já os cilindro parabólicos atingem temperaturas menores, segundo Filho 2008 um
concentrador solar cilindro parabólico com envergadura de 1,15 m pode chegar a temperaturas de
pico de 232,1°C, no entanto pode-se distribuir essa temperaturas ou longo de uma linha inteira ao
invés de apenas um ponto. Esse tipo de sistema é mais favorável quando se deseja ter um fluxo de
massa contínuo no sistema, como foi o caso de Filho 2008 que propôs o sistema para a produção de
vapor através da alimentação contínua de água.

Figura 7. Concentrador solar construído por Filho 2008
Alguns pesquisadores tem realizado um grande número, dos mais variados tipos de
concentradores solares. No Brasil, há alguns anos a o Rio Grande do norte através da UFRN
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte) tem se destacado por pesquisas dos mais variados
tipos de fogões e fornos solares, além de outros estudos a respeito de concentradores Solares.
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A eficiência de concentradores solares pode ser observado através do ganho energético do
fluido mediante a radiação total que incidia sobre aquela superfície dos espelhos. Sendo assim,
podemos ter essa equação como sendo:
•

m .( ∆h
∫
η=

Fluid.

)

Rad forn.

(1)

Onde:
η = Eficiência térmica do concentrador (%);
•

m = Vazão mássica de água que passa pelo concentrador (m³/s);
∆hfluid. = Variação da entalpia do fluido entre a entrada e a saída do concentrador (kJ/kg);
Radforn. = Radiação total fornecida em cada etapa de ensaio (W).
No entanto nem sempre é possível de ser mensurada essa eficiência, já que em alguns casos
é difícil de ser estimada a vazão mássica do fluido que escoa pelo interior do sistema.

2.4.

Destiladores solares
Desde muito tempo que o ser humano utiliza-se de processos de destilação para a

purificação de fluidos, em especial a água. Já nas antigas navegações a tripulação utilizava
destiladores solares para purificar a água do mar e não ter que carregar no navio grandes
quantidades de água potável, principalmente em viagens longas, comuns de serem feitas,
principalmente no período das grandes navegações. No entanto com o passar do tempo e os avanços
tecnológicos, esse processo perdeu parte de sua força. No entanto ainda existem muitas aplicações
possíveis para esse processo.
Rios 2000 fez um estudo sobre o desenvolvimento dos destiladores no mundo. Ele retrata
que:
Em 1928 foi instalado em Curaçao uma estação dessalinizadora pelo processo da destilação
artificial, com uma produção diária de 50 m3 de água potável;
Nos Estados Unidos da América as primeiras iniciativas para o aproveitamento da água do
mar datam de 1952, quando o Congresso aprovou a Lei Pública número 448, cuja finalidade seria
criar meios que permitissem reduzir o custo da dessalinização da água do mar. O Congresso
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designou a Secretaria do Interior para fazer cumprir a lei, daí resultando a criação do Departamento
de Águas Salgadas;
O Chile foi um dos países pioneiros na utilização da destilação solar, construindo o seu
primeiro destilador em 1961;
Em 1964 entrou em funcionamento o alambique solar de Syni, ilha grega do Mar Egeu,
considerado o maior da época, destinado a abastecer de água potável a sua população de 30.000
habitantes;
A Grã-Bretanha, já em 1965, produzia 74% de água doce que se dessalinizava no mundo,
num total aproximado de 190.000 m3 por dia;
No Brasil, algumas experiências com destilação solar foram realizadas em 1970, sob os
auspícios do ITA- Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campo;
Em 1971 as instalações de Curaçao foram ampliadas para produzir 20.000 m³ por dia;
Em 1983, o LNEC- Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa- Portugal, iniciou
algumas experiências com o processo de osmose reversa, visando, sobretudo, o abastecimento das
ilhas dos Açores, Madeira e Porto Santo;
Em 1987, a Petrobrás iniciou o seu programa de dessalinização de água do mar para atender
às suas plataformas marítimas, usando o processo da osmose reversa, tendo esse processo sido
usado pioneiramente, aqui no Brasil, em terras baianas, para dessalinizar água salobra nos povoados
de Olho D'Água das Moças, no município de Feira de Santana, e Malhador, no município de Ipiara;
Atualmente existem cerca de 7.500 usinas em operação no Golfo Pérsico, Espanha, Malta,
Austrália e Caribe convertendo 4,8 bilhões de metros cúbicos de água salgada em água doce, por
ano. O custo, ainda alto, está em torno de US$ 2,00 o metro cúbico;
As grandes usinas de dessalinização da água encontram-se no Kuwait, Curaçao, Aruba,
Guermesey e Gibraltar, abastecendo-os totalmente com água doce retirada do mar.
Existem processos distintos para a produção de vapor, a evaporação e a ebulição. Segundo
Çengel et al (2006) a evaporação ocorre na interface líquido-vapor quando a pressão do vapor é
menor que a pressão de saturação do líquido a uma determinada temperatura, enquanto que a
ebulição ocorre na interface sólido-líquido, quando um líquido é colocado em contato com uma
superfície mantida a uma temperatura acima da temperatura de saturação do líquido.
No caso do processo presente nos destiladores solares, observa-se o conceito de evaporação,
já que tende-se a trabalhar geralmente a temperaturas abaixo da temperatura de saturação do fluido,
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que normalmente está na pressão atmosférica padrão do local onde estão sendo realizados os testes.
Ou seja, aproximadamente 101 kPa.
Um destilador solar é um equipamento simples de ser confeccionado, e consiste basicamente
de um reservatório onde deve ser colocada a água a ser tratada, uma cobertura que proporcione a
passagem da radiação solar, ao mesmo tempo em que impeça o retorno desta, causando uma reação
que chamamos de efeito estufa, aquecendo assim todo o ambiente, e também proporcione o a
condensação e escoamento do fluido, e regiões de escoamento por onde deve ser coletado o
destilado após escoarem pelas paredes da cobertura.

Figura 8. Esquema de um destilador solar
De forma geral a cobertura dos destiladores solares são de algum material transparente, o
mais recomendado é o vidro, pois este permite a passagem da maior parte dos raios solares, troca
calor com o ambiente com muita facilidade, estando assim sempre a temperaturas amenas
propiciando o condensamento do vapor úmido e também tem uma superfície que permite o
escoamento do condensado da água
O ângulo de inclinação da cobertura dos destiladores ainda é algo bastante investigado por
vários autores. De forma geral testam-se ângulos com variações de 10° a 45°, sendo que para a
região do estado do Rio Grande do Norte, a inclinação que tem se mostrado mais eficiente por
muitos autores é a de 20°. Essa inclinação deve ser levada em consideração para a análise de dois
parâmetros; facilitar a incidência dos raios solares e favorecer o escoamento do fluido por ele sem
que haja a presença de gotejamento, tendo em vista que isso representaria perdas, uma vez que já
foi gasta energia para vaporizar aquele fluido que goteja de volta ao reservatório de água não
purificada.
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Para as regiões do interior do equipamento, normalmente é utilizado materiais que sejam
capazes de reter energia e de preferência em um material enegrecido, para que facilite a absorção da
radiação para que esta superfície possa ser aquecida e trocar calor com o fluido de maneira mais
eficiente possível. Imagina-se que quanto maior for a temperatura do fluido no interior do
destilador, maior será a taxa de evaporação e conseqüentemente, maior tenderá a ser a quantidade
de material destilado ao fim do processo.
O grande desafio na melhora da eficiência dos destiladores solares esta em aprimorar um
sistema que proporcione uma maior quantidade de vapor ou uma baixa temperatura dos vidros. Para
diminuir a temperatura da superfície o que pode ser mais facilmente percebido é aumentar a troca
de calor na região externa deste, isso pode ser feito com um aumento do fluxo de massa para assim
manter a superfície sempre o mais resfriada possível.
E para melhorar a quantidade de vapor no interior da câmara, existem várias maneiras, como
por exemplo, Ribeiro et al.(2008) que propôs um destilador solar com a estrutura montada em
material compósito isolante, feito a base de gesso e EPS (isopor) para minimizar as perdas de
energia por essas regiões. Este mesmo autor ainda sugeriu uma cobertura piramidal para
proporcionar um mais fácil posicionamento, tendo em vista que qualquer lado que se posicione o
equipamento, ele estará absorvendo radiação solar do mesmo jeito.
Para o cálculo da eficiência de um destilador solar quanto a sua produção, deve-se levar em
conta a energia gasta na vaporização da quantidade de fluido produzido, e na quantidade de energia
disponível através da radiação solar fornecida durante o processo. Sendo assim, pode-se caracterizar
a eficiência do equipamento como:

η=

m produzida.Clat.vap.água
Radforn.

(2)

Onde:
η = Eficiência térmica de produção do destilador (%);
mprod. = Massa de água destilada produzida em cada etapa de ensaio (kg);
Clat.vap.água = Calor latente de vaporização da água (kJ/kg);
Radforn. = Radiação total fornecida em cada etapa de ensaio (kJ).
E podemos verificar também que a radiação total fornecida é dada pelo somatório de toda energia
produzida ao longo do dia:
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Rad forn. = ∫ G dt. A

(3)

0

Onde:
G = Irradiação incidente sobre a unidade da superfície na unidade de tempo (W/m²);
A = Área da superfície absorvedora de radiação (m²).
Tem-se também que de acordo com Çengel et al (2006) o calor latente de vaporização da
água pode ser considerado 2256,5 kJ/kg. Assim adota-se esse valor como referência para a
determinação da eficiência do destilador solar. Para os demais parâmetros necessários, usa-se
valores dos resultados do equipamento nos dias de testes.
Boa parte das perdas térmicas estão nas propriedades do vidro utilizado na cobertura, já que
parte da radiação incidente no equipamento é refletida pelo material dessa cobertura, outra parte é
absorvida por este, e uma terceira parte é então transpassada, apenas essa parte chega efetivamente
no fluido.
No entanto parte da radiação que chega ao fluido é refletida por ele, dessa parcela, parte fica
retida no ambiente, provocando o efeito estufa desejado para o processo, e outra parte é devolvido
ao ambiente externo através da superfície da cobertura.
De forma geral o vidro tem uma transmissividade de aproximada mente 0,8, o que significa
que em média 80% dos raios que chegam ao vidro são transpassados pelo material, os outros 20%
são absorvidos ou refletidos por ele. Isso já reduz a eficiência do destilador a um máximo de 80%
apenas em função das características térmicas do vidro. Por isso Lima et al (2009) desenvolveu um
artigo onde proporcionava uma superfície com película espelhada no teto dos destiladores para
evitar o retorno da radiação. No entanto essa superfície espelhada também impedia a passagem de
parte da radiação que chega do sol.
Apesar de ser considerado de forma geral o resultado mais aceitável para mensurar a
qualidade de um destilador solar, a eficiência térmica não traduz todos os fatos que levam a uma
grande taxa de destilação, já este leva em consideração apenas o processo de vaporização do fluido,
e negligencia as condições que propiciam o condensamento das partículas na superfície da
cobertura.
Realmente a mensuração do condensamento das partículas torna-se muito difícil de se
calcular, isso pelo fato de que esse condensamento está diretamente ligado à temperatura do vidro,
que depende diretamente da temperatura do ar externo ao equipamento, e à velocidade do vento que
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passa por cima desta superfície, já que isso altera significativamente o poder convectivo no
resfriamento.
No entanto a temperatura ambiente, assim como principalmente a velocidade do vento é
muito variante ao longo do dia, fazendo com que em alguns momentos o vidro esteja a temperaturas
altas o suficiente que não propicie o condensamento das partículas, ou então em condições de
temperatura que proporcione uma taxa de surgimento de água líquida bastante alta.
Então, apesar de não ser possível de se estimar a eficiência convectiva do ambiente, ou
mesmo de tentar prever a quantidade de destilado produzido, pode-se observar a quantidade de
umidade presente no interior do equipamento e assim poder verificar uma maior ou menor
capacidade de condensação. Isso em proporção à temperatura encontrada nos vidros da cobertura do
equipamento.
A umidade relativa é a relação entre a massa de vapor que o ar contém e a máxima
quantidade de vapor que esse ar seria capaz de comportar a essa temperatura, Ou seja:

φ=

mv
mg

(4)

Ou;

φ=

ω.P
(0,622 + ω)Pg

(5)

E temos também que:

ω=

mv
ma

(6)

Ou ainda:

ω=

0,622.Pv
P − Pv

(7)

Com essas equações pode-se caracterizar o fluido contido no interior do destilador, e através
da equação dos gases ideais, pode-se também estimar também a quantidade de vapor no interior do
sistema.Então podemos definir a massa total de vapor contida no ar como sendo:
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mv =

Pv .v
Rv .T

(8)

Onde:
∅ = umidade relativa do ar (%);
ω = Umidade específica do ar (%);
mv = Massa de vapor que o ar contém (kg);
mg = Massa de vapor que o ar pode conter (kg);
ma = Massa de ar contida em um determinado ambiente (kg);
P = Pressão atmosférica (kPa);
Pv = Pressão de vapor do ar (kPa);
Pg = Pressão de vapor do ar saturado (kPa);
v = Volume (m³);
Rv = Constante dos gases ideais para o vapor de água (kJ/kg.K).
De acordo com Çengel 2006 o valor da constante dos gases ideais para o vapor de água é de
0,4615 kJ/kg.K.
Em observação a tabelas termodinâmicas, pode-se perceber que a capacidade que o ar tem
de reter vapor aumenta de forma exponencial como aumento de temperatura. Por exemplo, a uma
temperatura de 25°C a pressão de vapor é de 3,1698 kPa, enquanto que na pressão de 50°C esse
valor sobe para 12,352 kPa, um aumento de aproximadamente 4 vezes da pressão de vapor.
Isso faz com que a umidade específica máxima suba de 0,020153 kg de vapor por kg de ar
seco, para 0,086668 kg de vapor por kg de ar seco. Um aumento percebido de 4,3 vezes a
capacidade de vapor, o que mostra que quanto maior for a temperatura do vapor dentro do sistema,
maior será a capacidade de destilação do equipamento. Isso se a umidade relativa se mantiver de
forma constante para qualquer valor de temperatura.
Da mesma forma, quanto maior for a umidade relativa do sistema, maior também será essa
quantidade de vapor em suspensão propício a se tornar condensado na cobertura do sistema.
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3.

MATERIAIS E MÉTODOS
Apresentam-se a seguir a descrição dos procedimentos experimentais adotados, abrangendo:

o projeto e a construção do destilador; o projeto do concentrador cilindro parabólico; preparação do
equipamento para ensaio e coleta de dados.

3.1.

Projeto e construção do destilador solar
Neste trabalho foram estudadas quatro configurações para o sistema de destilação solar,

onde uma teve apenas o destilador simples como parâmetro básico, a segunda configuração propôs
o acoplamento do concentrador acionado manualmente a cada 30 minutos para o acompanhamento
do sol, a terceira configuração ocorreu com o acionamento automático por um temporizador, e na
quarta configuração usou-se também um sistema de bombeamento para melhorar a circulação do
fluido.
Para o desenvolvimento do destilador solar foi construído uma estrutura com uma área
padrão de 1 m², possuindo dimensões de 1m X 1 m de cada lado. Esse equipamento foi construído
com estrutura de madeira (Pinho), essa madeira também é conhecida como um tipo de “madeira
branca”, a mesma madeira utilizada para caixotes de máquina, utilização essa que foi a origem do
material utilizado.
A madeira já tem uma vantagem com relação as propriedades termodinâmicas, pois é um
excelente isolante térmico com um coeficiente de condutibilidade térmica em torno de 0,12 W/m.K
segundo o Incropera et al (2003), além de proporcionar a rigidez necessária para a sustentação do
equipamento.
Além disso, pode-se salientar também a facilidade que se tem de trabalhar com esse
material, já que pode ser facilmente cortado com uma serra ou serrote, e serem também facilmente
fixadas uma nas outras através de pregos.
O pinho é uma madeira de baixa resistência a perfuração e ao corte, enquanto que possui
resistência a flexão (principal propriedade mecânica para o referido fim) satisfatória para a
construção do destilador. Esse material juntamente com o método utilizado favoreceu bastante o
procedimento de montagem do destilador solar.
Após a montagem da estrutura do destilador, foi feito o preenchimento dos espaços vazios
no interior da estrutura com EPS, conhecido como isopor, este por sua vez tem a função específica
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de melhorar ainda mais o isolamento térmico do sistema, o coeficiente de condutibilidade térmica
do EPS é de 0,03 W/m.K segundo Dias (2008).
Após o preenchimento dos vazios com isopor, o destilador recebeu uma proteção de madeira
por cima e por baixo, para garantir a rigidez do produto.
Para proporcionar uma melhor distribuição da temperatura e facilitar o fluxo de massa para
o concentrador solar, o destilador precisava de uma altura de coluna de água significativa, no
entanto isso provocaria um volume de fluido muito grande, o que prejudicaria o aquecimento, sendo
necessária uma quantidade de energia bem mais elevada para uma boa taxa de destilação. Dessa
forma a base do equipamento foi construída em formato piramidal como pode ser vista na figura 9
abaixo, isso reduziu em 1/3 a quantidade de água dentro do sistema. A pirâmide da base teve
dimensões de 1 m X 1 m X 0,1 m. Se fosse em formato de prisma quadrado, como geralmente é
encontrado na literatura, o sistema seria alimenta do com 100 litros de água, no entanto, com a
configuração proposta essa alimentação foi reduzida a um volume de apenas 33 litros de água.

Figura 9. Esquema do destilador com formato da base piramidal.
A etapa seguinte foi o isolamento da superfície que foi feito com courvin, que é um material
semelhante ao couro, por isso ele é conhecido como couro sintético. Esta etapa do procedimento
pode ser vista na figura 10 a seguir. O couvin apresenta as vantagens de ser impermeável,
possibilitando a utilização como reservatório de fluido, pode ser encontrado em várias cores,
inclusive preto fosco, o que elimina o uso de tinta para a coloração da superfície em na cor
absorvedora de calor, e é de fácil manuseio.
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Figura 10. Destilador sendo recoberto pelo courvin.
O courvin foi fixado na superfície de madeira com cola de contato e em seguida vedado nas
regiões de perfuração, como na saída central inferior de fluido para o concentrador e nas entradas de
água de alimentação e retorno do concentrador, com cola de silicone. Esse procedimento está
exposto na figura 11 abaixo.

Figura 11. Destilador recoberto sendo isolado com silicone.
Após essas etapas, foram feitas as regiões de escoamento do fluido destilado, a qual foi
construída a partir de tubos de PVC no tamanho da base do equipamento, aberto na longitudinal,
por onde foram encaixados os vidros da cobertura. Toda tubulação foi colada com adesivo plástico

23
para PCV antes de ser montado. O sistema de absorção de água pode ser visto na figura 12 que
segue.

Figura 12. Canaleta de coleta de destilado.
A cobertura de vidro 3 mm do destilador foi encaixada nos tubos de escoamento e em
seguida vedados com silicone, formando um ângulo após montado de aproximadamente 20° com a
horizontal. De tal maneira que as canaletas de escoamento do fluido e os vidros da cobertura
formaram uma estrutura rígida e independente, o que facilitou bastante o manuseio e montagem
com o destilador.
Para garantir que o escoamento fosse no sentido da saída das calanetas, foi promovido um
desnível entre os dutos de escoamento e a base do destilador de 1% de queda, ou seja, em cada
lateral dos tubos que tem 1 m de comprimento, foi promovido um desnível de 1 cm de altura,
apenas o suficiente para direcionar o fluxo de massa do condensado. Esse desnível foi feito com
cortes de peças de PVC e vedado com silicone, isolando assim todo o sistema.
Após concluída a construção de cada parte do destilador, estas foram montadas uma nas
outras deixando o destilador vedado e pronto para ser testado. a imagem do destilador montado
pode ser vista na figura 13 que vem a seguir.
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Figura 13. Cobertura do destilador montada.
Após a montagem do destilador, fez-se o desenvolvimento dos equipamentos de controle.
Para a manutenção do nível de controle de água, foi desenvolvido um dispositivo de controle de
nível, o qual é composto por um reservatório externo em ligação com o reservatório do destilador,
por onde é feita a alimentação através de uma garrafa com água que mantinha o nível de água
sempre constante. O sistema funcionou semelhante ao de um bebedouro de água. O esquema do
sistema de alimentação pode ser visto na figura 14 abaixo.

Figura 14. Sistema de alimentação.
Durante a montagem antes da selagem do destilado foi feita a instrumentação para a
medição de temperatura e umidade do vapor e da água dentro da estufa. Para isso foram utilizados
quatro termopares dentro do sistema, um coletando a temperatura do vapor, outro a temperatura na
superfície da água, ou seja a temperatura de evaporação do fluido, outro na saída do destilador, o
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que caracterizava a entrada da tubulação de encaminhamento para o concentrador e outro em um
ponto mais abaixo em um posicionamento dentro da tubulação, isso com o intuito de verificar a real
temperatura de saída do fluido. Foi posto também um higrômetro para a medição da umidade do
vapor, para que se possa assim verificar a quantidade de vapor em suspensão existente no sistema.
O posicionamento desses pontos pode ser observado na figura 15 abaixo.

Figura 15. Posicionamento dos pontos de tomada de temperaturas internas.
Na figura 16 que segue, pode-se observar a saída dos termopares do sistema, por onde foram
coletados os valores de temperatura.

Figura 16. Sistema de coleta de dados.
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Na figura 17 também pode ser observado o destilador montado já em funcionamento em um
dos dias de ensaios.

Figura 17. Destilador montado em funcionamento.
3.2.

Montagem do concentrador solar
Para a realização dos ensaios com pré-aquecimento, foi utilizado um concentrador solar

cilindro parabólico de área de cobertura de 2 m². Para isso foi feita a manutenção desse dispositivo
que já havia sido construído por Filho (2008) e que estava de posse do laboratório de máquinas
hidráulicas e energia solar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para colocar o
concentrador novamente em funcionamento, foi feita a substituição dos espelhos que haviam caído
após muito tempo sem uso. Este equipamento pode ser observado na figura 18 abaixo.

Figura 18. Concentrador cilindro parabólico antes da manutenção.
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Para a movimentação do sistema foi usado um motos de 24 V, que pode ser visto na figura
19 abaixo.

Figura 19. Motor elétrico 24 V usado no concentrador.
Com o intuito de obter menores rotações na parábola, foi usado um redutor com capacidade
de redução de 70:1. Esse redutor pode ser visto na figura 20 que segue.

Figura 20. Redutor (70:1) usado no concentrador
Mesmo com a redução de 70:1 do redutor junto com a de 43:13 da relação entre o pião do
redutor e a coroa que aciona o concentrador, ainda se fazia necessária uma rotação do motor muito
baixa, o que não era possível de ser feita apenas com controle de corrente elétrica do motor.
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Sendo assim optou-se por desenvolver um temporizador de acionamento do motor através
de um relógio de parede, onde o acionamento era feito pelo ponteiro dos minutos do relógio a cada
4 minutos e um dispositivo de desarme para desligar o motor a cada 180° de rotação, o que faria o
motor dar uma volta a cada 8 minutos, deixando assim o sistema acompanhando o movimento do
sol durante todo o dia, fazendo-se necessário apenas pequenos ajustes de foco a cada 2 ou 3 horas.
O esquema do temporizador pode ser visto na figura 21.

Figura 21. Esquema do sistema de acionamento proposto.
Para que o sistema não funcionasse sobre grandes solavancos, foi utilizado o variador de
tensão mostrado na figura 22 para reduzir a tensão de alimentação do motor e assim o sistema
funcionar mais suavemente, além de impedir que a alta velocidade do motor inutilizasse o sistema
de desarme elétrico, já que o desarme é realizado através da abertura de contato feita por uma placa
isolante acoplada ao eixo do próprio motor.

Figura 22. Variador de tensão utilizado.
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E finalmente observa-se através da figura 23, como ficou o temporizador de acordo com a
idéia proposta.

Figura 23. Temporizador desenvolvido.
Durante a realização dos ensaios observou-se que em alguns momentos o fluxo apenas por
diferença de densidade não estava sendo suficiente para alimentar o destilador com água aquecida,
fazendo-se necessário a introdução de um sistema de circulação forçada para melhorar o fluxo,
sendo assim optou-se por acrescentar ao sistema uma bomba de baixa vazão apenas para garantir
que o sistema se mantivesse em circulação. Para essa etapa do processo usou-se uma bomba de
aquário de vazão máxima na casa dos 150 litros por hora, o que corresponde a 2,5 litros por minuto.
Sendo assim o sistema estaria circulando toda água do destilador em aproximadamente 14 minutos.
A bomba utilizada pode ser observada na figura 24 abaixo.

Figura 24. Bomba utilizada na circulação do fluido de trabalho.
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No entanto, essa bomba é do tipo submersa, que não possui uma tubulação específica
para a entrada, dessa forma fez-se necessário desenvolvimento de um sistema lacrado em série com
o circuito de aquecimento. Dessa forma, dentro de um reservatório cheio de água foi colocada a
bomba imersa no fluido com uma tubulação de saída dando a continuidade do sistema. O esquema
dessa parte do sistema pode ser observado na figura 25 a seguir.

Figura 25. Sistema de bombeamento de fluido.
Após a montagem de todo o sistema de rastreamento no concentrador, juntamente com o
corte e a colagem dos espelhos que foi feita com cola de contato, foi instrumentado o concentrador
solar com dois termopares, um na entrada e outro na saída do fluido, isso para que se possa fazer
um acompanhamento do ganho energético da água em virtude deste equipamento, de tal forma que
após todo o processo observa-se de acordo com a figura 26 abaixo como ficou a configuração final
do aparato.

Figura 26. Todo o sistema montado
Pode-se salientar também que todo o processo de fabricação e montagem dos dispositivos
foi feitos de forma artesanal. O que impossibilitou algumas perfeições do sistema.
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4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para que seja feita a análise dos resultados nas quatro configurações adotadas para este

trabalho (o destilador sem pré-aquecimento, o destilador com pré-aquecimento e movimentação do
concentrador manualmente a cada 30 minutos, o destilador com pré-aquecimento automático
através do temporizador, e o sistema completo com circulação forçada), tentar-se-á observar todas
as variáveis que podem interferir nos resultados e principalmente no volume final de destilado
obtido em cada configuração. Para isso observou-se os valores de radiação durante o dia, as
temperaturas de todas as faces do corpo do destilador, bem como de sua base, além principalmente
das temperaturas dos vidros, que é o agente limitante da taxa de condensamento de fluido. Faz-se
também uma comparação desses valores com a velocidade do vento, que é o principal agente
responsável pela temperatura dos vidros. A umidade relativa dentro do dispositivo juntamente com
sua temperatura tem fundamental importância para que seja estimada a quantidade de vapor em
suspensão, que está propício ao condensamento no sistema.
Com relação ao concentrador, observa-se principalmente as temperaturas de entrada e saída
do fluido, bem como estima-se a velocidade deste para que se perceba o real ganho energético que o
adereço esta promovendo para o dispositivo como um todo.
Para o estudo dos gráficos, usa-se uma média dos valores obtidos, sendo descartados os
valores de máximo e mínimo de cada situação para que aumente a confiabilidade dos parâmetros.
4.1.

Resultados para o destilador sem o concentrador solar.
Para os dias de ensaio com o destilador solar obteve-se uma quantidade média de destilado

de 2915 g de destilado por dia, o período de coleta de dados foi das 8:30 às 17:00. Dessa forma
toma-se como base a quantidade total de energia fornecida durante os dias, o que resulta em uma
quantidade energética média disponível de 19,95 MJ/dia, analisando a eficiência média desse
destilador, teremos:

η=

m produzida.Clat.vap.água
Radforn.

η=

2,915.2256,5
19950

η = 32,97%
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Esse valor médio encontrado está dentro do especificado pela literatura para eficiências de
destiladores, principalmente quando verifica-se isoladamente as eficiência diárias, que em dias de
melhores condições chegou-se a uma eficiência de 37,3%. Para visualizar melhor os motivos dessa
eficiência, pode-se ver os gráficos dos valores médios de temperatura ao longo dos dias de ensaios.
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Figura 27. Temperaturas da água/vapor médio do destilador sem pré-aquecimento.
Na figura 27 observa-se a evolução média das temperatura da água e do vapor, alem da
temperatura ambiente ao longo dos ensaios do destilador sem acoplamento de pré-aquecimento.
Nisso persebe-se a normalidade esperada nessa evolução.
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Figura 28. Evolução das temperaturas médias das faces do destilador sem pré-aquecimento.
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Na figura 28 percebe-se visualmente que a configuração montada obteve um bom
isolamento térmico, já que as temperaturas mais altas são encontradas nas faces que estão
recebendo radiação direta do sol, as que estão na sombra, mantiveram-se em temperaturas próximas
à temperatura ambiente.
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Figura 29. Evolução das temperaturas médias da cobertura do destilador sem pré-aquecimento.
Com a visualização da figura 29 observa-se que as temperaturas dos vidros estiveram
aquecendo durante o aumento de radiação, isso porque eles eram os méis de troca de calor com o
ambiente para que houvesse a condensação do fluido. Por isso quanto mais frio estiver mantido o
equipamento, maior tenderá a ser a taxa de condensação do fluido.
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Figura 30. Umidade relativa do fluido no interior do sistema do destilador sem pré-aquecimento.
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Com a figura 30 acima observa-se que apesar da temperatura estar em aumento ao longo de
todo o dia, a umidade relativa se manteve em valores não tão altos, mas isso não significa que a
evaporação não estivesse ocorrendo. Com o aumento da temperatura a umidade em um sistema sem
umidificação tende a cair, se isso não ocorreu, é porque está havendo absorção de umidade pelo
sistema. O que pode ser comprovado como aumento da umidade relativa ao fim do dia, mostrando
todo o vapor que estava contido, e explicando a quantidade de condensado extraído durante a noite.
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Figura 31. Média da velocidade do vento nos dias de ensaio do destilador sem pré-aquecimento.
Pela figura 31 pode-se observar que durante os dias de testes teve-se valores razoáveis de
velocidade do vento, com valores médios de aproximadamente 6 m/s, esse foi tambem um dos
fatores que contribuíram para as baixas temperaturas da cobertura.
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Figura 32. Média da intensidade de radiação dos dias de ensaio do destilador sem pré-aquecimento.
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Com o gráfico da figura 32 de evolução de radiação pode-se perceber que a radiação nos
dias de teste foi de valores bastante elevados, obtendo média durante o período de ensaio de
aproximadamente 590 W/m² e uma média de 24 horas de aproximadamente 230,9 W/m².
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Figura 33. Gradiente médio de temperatura durante os ensaios do destilador sem pré-aquecimento.
Nesse gráfico da figura 33 percebe-se os valores de temperatura nas posições mostradas na
figura 15. Assim é observado que as temperaturas são maiores próximos da superfície, sendo que as
temperaturas na superfície do líquido é bem semelhante àquelas encontradas no vapor. O que sugere
que quanto maior for a temperatura da água, maior será a temperatura do vapor e consequentemente
pode-se aumenta a quantidade de destilado.

4.2.

Resultados para o destilador com o concentrador solar acionado manualmente
Nessa etapa de ensaios, utilizou-se o concentrador solar com acionamento manual, o qual

era feito a cada 30 minutos, focalizando os raios na região de absorção de calor do tubo aquecedor
de cobre.
Para os dias de ensaio com o destilador e concentrador solar acionado manualmente, obtevese uma quantidade média de destilado de 3174 g de destilado por dia, o período de coleta de dados
foi das 8:30 às 17:00. Dessa forma toma-se como base a quantidade total de energia fornecida
durante os dias, o que resulta em uma quantidade energética média disponível de 18,67 MJ/dia,
analisando a eficiência média desse destilador, ter-se-á:
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η=

m produzida.Clat.vap.água
Radforn.

η=

3,174.2256,5
18689

η = 38,32%
Esse valor médio encontrado está dentro do especificado pela literatura para eficiências de
destiladores, estando um pouco acima dos valores encontrados, no entanto esse calculo foi feito
baseado apenas na área de 1 m² de destilador, mas se imaginarmos que para essa etapa teve-se uma
área de receptação de radiação de 3 m², se contar com a área do concentrador, essa eficiência cai
para 1/3 desse valor, ou seja, 12,77%. Para visualizar melhor os motivos dessa eficiência, pode-se
ver os gráficos dos valores médios de temperatura ao longo dos dias de ensaios.
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Figura 34. Temperaturas da água/vapor médio do destilador com pré-aquecimento manual.
Neste gráfico da figura 34 observa-se a evolução média das temperatura da água e do vapor,
alem da temperatura ambiente ao longo dos ensaios do destilador com acoplamento de préaquecimento e movimentação de acompanhamento solar manual. Nesse gráfico, chama-se atenção a
não uniformidade da temperatura na saída do concentrador, que pode ser justificado pela incidencia
inconstante de radiação proveniente do desvio de foco que ocorria devido ao sistema não ser de
rastreamento contínuo.
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Figura 35. Evolução das temperaturas médias das faces do destilador com pré-aquecimento manual.
No gráfico da figura 35 continua-se a observar que a configuração montada obteve um bom
isolamento térmico, já que as temperaturas mais altas são encontradas nas faces que estão
recebendo radiação direta do sol, as que estão na sombra, mantiveram-se em temperaturas próximas
à temperatura ambiente.
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Figura 36. Evolução das temperaturas médias da cobertura do destilador com pré-aquecimento manual.
Com a visualização do gráfico da figura 36 observa-se que as temperaturas dos vidros
estiveram aquecendo durante o aumento de radiação, isso porque eles eram os meios de troca de
calor com o ambiente para que houvesse a condensação do fluido. Por isso quanto mais frio estiver
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mantido o equipamento, maior tenderá a ser a taxa de condensação do fluido. A não continuidade
das temperaturas pode ser atribuída a variação nas temperaturas do vapor.
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Figura 37. Umidade relativa do fluido no interior do sistema do destilador com pré-aquecimento manual.
Com a figura 37 acima observa-se que apesar da temperatura estar em ascenção ao longo de
todo o dia, a umidade relativa se manteve em valores com pouca variação. Os valores de humidade
se elevaram um pouco com relação aos valores do destilador simples.
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Figura 38. Média da velocidade do vento nos dias de ensaio do destilador com pré-aquecimento manual.
Pode-se observar que durante os dias de testes teve-se valores rasoáveis de velocidade do
vento, com valores médios de aproximadamente 6,2 m/s, esse foi tambem um dos fatores que
contribuíram para as baixas temperaturas da cobertura.
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Figura 39. Média da intensidade de radiação dos dias de ensaio do destilador com pré-aquecimento
manual.
Com o gráfico de evolução de radiação exposto na figura 39 pode-se perceber que a radiação
nos dias de teste foi de valores bastante elevados, mas com grandes variações, devido a muitas
nuvens cobrindo o sol. Obteve-se média durante o período de ensaio de aproximadamente 544,4
W/m² e uma média de 24 horas de aproximadamente 216,3 W/m².
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Figura 40. Gradiente médio de temperatura durante os ensaios do destilador com pré-aquecimento
manual.
Nesse gráfico percebe-se que os valores de temperatura são maiores próximo da superfície,
sendo que as temperaturas na superfície do líquido é bem semelhante àquelas encontradas no vapor.

40
Nesse caso o pré-aquecimento não interferiu no gradiente de temperatura interno do sistema,
quando comparado ao destilador simples.
4.3.

Resultados para o destilador com o concentrador solar acionado pelo temporizador.
Nessa etapa de ensaios, utilizou-se o concentrador solar com acionamento automático pelo

temporizador, o qual era feito a cada 4 minutos, focalizando os raios na região de absorção de calor
do tubo aquecedor de cobre.
Para os dias de ensaio com o destilador e concentrador solar acionado automaticamente,
obteve-se uma quantidade média de destilado de 2867 g de destilado por dia, o período de coleta de
dados foi das 8:30 às 17:00. Dessa forma toma-se como base a quantidade total de energia fornecida
durante os dias, o que resulta em uma quantidade energética média disponível de 21,65 MJ/dia,
analisando a eficiência média desse destilador, teremos:

η=

m produzida.Clat.vap.água
Radforn.

η=

2,867.2256,5
21651

η = 29,88%
Esse valor médio encontrado está dentro do especificado pela literatura para eficiências de
destiladores, entretanto não tão satisfatória quanto imaginava-se. Ainda salientando que esse calculo
foi feito baseado apenas na área de 1 m² de destilador, mas se imaginarmos que para essa etapa
teve-se uma área de receptação de radiação de 3 m², se contar com a área do concentrador, essa
eficiência cai para 1/3 desse valor, ou seja, 9,96%. Para visualizar melhor os motivos dessa
eficiência, pode-se ver os gráficos dos valores médios de temperatura ao longo dos dias de ensaios.
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Figura 41. Temperaturas da água/vapor médio do destilador com pré-aquecimento temporizado.
Na imagem da Figura 41 observa-se a evolução média das temperatura da água e do vapor,
alem da temperatura ambiente ao longo dos ensaios do destilador com acoplamento de préaquecimento e movimentação de acompanhamento solar automatizado com auxílio de um
temporizador.
Nesse gráfico, observa-se uma melhor continuidade da temperatura na saída do
concentrador, ressaltando apenas alguns pontos de queda que podem ser atribuída ao fluxo não
constante em função de posséveis obstruções que aconteceram na mangueira de saída devido ao
posicionamento do concentrador. esses fatos eram observados com uma certa frequencia e
imediatamente corrigidos, por isso as temperaturas voltavam a subir logo em seguida.
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Figura 42. Evolução das temperaturas médias das faces do destilador com pré-aquecimento
temporizado.
Nesse gráfico da figura 42 continua-se a observar que a configuração montada obteve um
bom isolamento térmico. As temperaturas mais altas continuam a ser encontradas nas faces que
estão recebendo radiação direta do sol, as que estão na sombra, mantiveram-se em temperaturas
próximas à temperatura ambiente.
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Figura 43. Evolução das temperaturas médias da cobertura do destilador com pré-aquecimento
temporizado.
De acordo com a figura 43 pode-se observar que os vidros nesta etapa de desenvolvimento
continuam a obedecer as temperaturas internas do sistema, bem como a temperatura ambiente, isso
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juntamente com a sua capacidade de resfriamento e com a quantidade de energia contida no
sistema. A não continuidade das temperaturas ainda podem ser atribuída a variação nas
temperaturas do vapor.
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Figura 44. Umidade relativa do fluido no interior do sistema do destilador com pré-aquecimento
temporizado.
Com o gráfico da figura 44 mostrado anteriormente observa-se que apesar da temperatura
estar em ascenção ao longo de todo o dia, a umidade relativa se manteve em valores com muita
desordem, no entanto sempre circulando em torno dos 55°, exceto ao fim do dia, quando as
temperaturas temdem a cair e a umidade começa a subir.
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Figura 45. Média da velocidade do vento nos dias de ensaio do destilador com pré-aquecimento
temporizado.
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Pode-se observar na figura 45 que durante os dias de testes teve-se valores rasoáveis de
velocidade do vento, com valores quase que constantes após às 10:00 horas. Esse valores tiveram
uma média de aproximadamente 6,1 m/s, É sempre bom lembrar que quanto maior a velocidade do
vento, maior tenderá a ser a convecção na cobertura e possivelmente melhor será a quantidade de
destilados.
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Figura 46. Média da intensidade de radiação dos dias de ensaio do destilador com pré-aquecimento
temporizado.
Com esse gráfico de evolução de radiação da figura 46 pode-se perceber que a radiação nos
dias de teste foi de valores bastante elevados, mas com grandes variações devido a muitas nuvens
cobrindo o sol, o que prejudica o sistema. Obteve-se média durante o período de ensaio de
aproximadamente 620,8 W/m² e uma média de 24 horas de aproximadamente 250,6 W/m².
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Figura 47. Gradiente médio de temperatura durante os ensaios do destilador com pré-aquecimento
temporizado.
Nesse gráfico da figura 47 percebe-se que os valores de temperatura continuam maiores
próximo da superfície, sendo que as temperaturas na superfície do líquido ainda é bem semelhante
àquelas encontradas no vapor. Nesse caso o pré-aquecimento também não interferiu no gradiente de
temperatura interno do sistema, quando comparado ao destilador simples.

4.4.

Resultados para o destilador com o concentrador solar acionado pelo temporizador e

bombeamento.
Nessa etapa de ensaios, utilizou-se o concentrador solar com acionamento automático pelo
temporizador, o qual era feito a cada 4 minutos, focalizando os raios na região de absorção de calor
do tubo aquecedor de cobre, além de uma bomba de vazão máxima de aproximadamente 150 litros
por hora.
Para os dias de ensaio com o destilador esse sistema obteve-se uma quantidade média de
destilado de 3841 g de destilado por dia, o período de coleta de dados foi das 8:30 às 17:00. Dessa
forma toma-se como base a quantidade total de energia fornecida durante os dias, o que resulta em
uma quantidade energética média disponível de 23,75 MJ/dia, analisando a eficiência média desse
destilador, ter-se á:

η=

m produzida * Clat.vap.água
Radforn.
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η=

3,841* 2256,5
23749
η = 36,50%

Esse valor médio encontrado está dentro do especificado pela literatura para eficiências de
destiladores, entretanto ainda não está satisfatória quanto imaginava-se. Ainda salientando que esse
calculo foi feito baseado apenas na área de 1 m² de destilador, mas se imaginarmos que para essa
etapa teve-se uma área de receptação de radiação de 3 m², se contar com a área do concentrador,
essa eficiência cai para 1/3 desse valor, ou seja, 12,16%. Para visualizar melhor os motivos dessa
eficiência pode-se ver os gráficos dos valores médios de temperatura ao longo dos dias de ensaios.

Temperatura (°C)

Temperatura dos fluidos no destilador
75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0

Vapor
superfície
Água mediana
Água inferior
Ambiente
Ent. conc.

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Saida conc.

Horário
Figura 48. Temperaturas da água/vapor médio do destilador com pré-aquecimento
temporizado e bombeado
Nesta imagem da figura 48 acima observa-se a evolução média das temperatura da água e do
vapor, alem da temperatura ambiente ao longo dos ensaios do destilador com acoplamento de préaquecimento e movimentação de acompanhamento solar automatizado com auxílio de um
temporizador e circulação forçada. Nesse gráfico, chama-se atenção um aumento na temperatura na
região inferior, na saída do sistema, isso caracteriza uma melhor continuidade da temperatura ao
longo de todo o sistema, mostrando uma maior quantidade de energia absorvida pelo fluido.

47

Temperatura das faces e da base do
destilador
Temperatura (°C)

40,0
35,0

face leste
Face Norte

30,0

Face sul
25,0

Face oeste
Ambiente

20,0
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Horário
Figura 49. Evolução das temperaturas médias das faces do destilador com pré-aquecimento
temporizado e bombeado
Como o já mostrado em todas as etapas do sistema, a figura 49 acima confirma que a região
de isolamento do sistema se mostrou bastante eficiente, estando sempre a temperaturas próximas a
temperatura ambiente. Mostrando valores mais altos em áreas de absorção direta da radiação solar.
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Figura 50. Evolução das temperaturas médias da cobertura do destilador com pré-aquecimento
temporizado e bombeado.
Como pode ser visto na figura 50, os vidros nesta etapa de desenvolvimento também
obedeceram as temperaturas internas do sistema, bem como a temperatura ambiente, isso
juntamente com a sua capacidade de resfriamento e com a quantidade de energia contida no

48
sistema. A não continuidade das temperaturas dos vidros podem ser atribuídas a não continuidade
das temperaturas do vapor, bem como variações constantes da velocidade do vento, o que interferia
diretamente na taxa de convecção externa.
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Figura 51. Umidade relativa do fluido no interior do sistema do destilador com pré-aquecimento
temporizado e bombeado.
Agora observa-se na figura 51 a umidade relativa no ambiente que, assim como em todas as
etapas, não variou muito, no entanto a quantidade de vapor depende tanto desses valores, quanto da
temperatura, e se a temperatura do vapor estiver mais elevada, maior será a quantiadade de massa
de água em suspensão no sistema.
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Figura 52. Média da velocidade do vento nos dias de ensaio do destilador com pré-aquecimento
temporizado e bombeado.
Pode-se observar na figura 52 que durante os dias de testes teve-se valores razoáveis de
velocidade do vento, no entato com constantes variações, o que pode explicar a não satisfatória
quantidade de destilado obtido. Esse valores tiveram uma média de aproximadamente 6,9 m/s.
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Figura 53. Média da intensidade de radiação dos dias de ensaio do destilador com pré-aquecimento
temporizado e bombeado.
Com esse gráfico de evolução de radiação pode-se perceber que a radiação nos dias de teste
foi de valores bastante elevados. Obteve-se média durante o período de ensaio de aproximadamente
666,0 W/m² e uma média de 24 horas de aproximadamente 274,88 W/m².
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Figura 54. Gradiente médio de temperatura durante os ensaios do destilador com pré-aquecimento
temporizado e bombeado.
Nesse gráfico da figura 54 percebe-se que os valores de temperatura continuam maior
próximo da superfície, sendo que as temperaturas na superfície do líquido ainda são bem
semelhantes àquelas encontradas no vapor. Mas observa-se também uma maior uniformidade das
temperaturas em todo o sistema, inclusive nas temperaturas na saída do destilador que se
aproximaram bastante das encontradas na superfície.
4.5.

Comparativo de resultados entre as etapas de ensaios.
Agora far-se-á uma abordagem geral sobre os valores encontrados em cada fase do trabalho,

comparando diretamente as temperaturas e valores médios de cada momento, e com essa análise
poder verificar melhor o que aconteceu de positivo e negativo nas etapas propostas.
Primeiramente observa-se o que aconteceu com as temperaturas de vapor do sistema durante
os momentos de análise aos quais foram submetidos os sistema. Essa análise pode ser observada
com o gráfico da figura 55.
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Figura55. Comparativo de temperaturas de vapor
Com relação ao gráfico exposto acima, podemos ver que a configuração que mostrou a
melhor temperatura de vapor foi a com o concentrador automatizado, e circulação natural, sendo
que todas estiveram em valores bem próximos, com pequenas variaçoes. No entanto percebe-se que
a partirt das 13:00 horas da tarde, esta configuração perde funcionalidade, e as temperaturas tendem
a cair e o sistema com circulção forçada se sobresai. Essas duas configurações foram juntas as que
melhor tiveram ganho de temperatura ao longo do dia.
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Figura 56. Comparativo de temperaturas de evaporação
Em semelhança ao que aconteceu com a temperatura de vapor, a figura 56 mostra que o
destilador com pré-aquecimento automático também se sobresaiu com relação aos outros, mas
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também não durante o dia todo. Essa temperatura começou a declinar após o meio dia, enquanto
que a temperatura do sistema com circulação forçada manteve acrécimo até as 13:00 horas, sendo
que a partir das 10:30 o ganho de temperatura foi menos acentuado. Já o destilador sem préaquecimento não teve tenperaturas tão altas, mas mostrou-se de forma mais constante durante todo
o dia. E a temperatura final às 17:00 horas da tarde foram praticamente as mesmas para todos os
sistemas.
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Figura 57. Comparativo de temperaturas a 10 cm da superfície
Neste caso observa-se na figura 57que a temperatura na referida secção para o sistema com
circulação forçada esteve sempre acima dos outros valores, o que é de se imaginar, já que com o
fluxo forçado, a agua da superfície tende a descer com mais rapidez deixando espaço para a que
vem chegando aquecida do concentrador. O sistema com circulação natural e contre autmatizado de
rastreamento tambem teve temperaturas mais elevadas que as outras. O destilador sempréaquecimento foi o demonstrou temperaturas mais amenas neste ponto de medição, isso pode ser
jutificado pela restrição da energia que chegava apenas pela incidencia direta e aquecia primeiro a
superfície do sistema, sem a circulação a água aquecida tedia a ficar sempre mais próxi da
superfície. Esse gráfico serve para entender um dos motivos da baixa taxa de destilação com os
sistemas acoplados ao pré-aquecimento, já que a energia absorvida no concentrador tendia primeiro
a unificar a temperatura do sistema, ao inves de aquecer a superfície, que era o fundamental para
uma boa taxa de evaporação.
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Figura 58. Comparativo da temperatura da água na saída do reservatório.
Por esse gráfico da figura 58 acima pode-se perceber que as temperaturas do fluido na saída
do concentrador eram praticamente uniforme e semelhantes ao longo do dia para todos os sistemas
propostos, exeto para aquele com circulação forçada, que deixou todo o sistema com temperaturas
uniformes, e manteve o sistema aquecido inclusive na saída do destilador. Essa característica pode
ser vista como um ganho de energia no sistema, mas no entanto uma energia que não podia ser
aproveitada para a geração de vapor, tendo em vista que estava em um fluido longe da superfície.
Essa análise nos remete a imaginar que o sistema com pré-aquecimento só seria viável se
fosse capaz de aumentar a temperatura de todo o sistema a valores próximos a 100°C, para que
assim fosse possível ter uma taxa de evaporação de forma mais constante e mais elevada durante o
processo.
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Figura 59. Comparativo da temperatura dos vidros.
Nessa imagem da figura 59 exposta acima, verifica-se que a temperatura dos vidros estão em
valores bem próximos, sendo que o sistema com pré-aquecimento e circulação forçada mostrou
valores mais elevados, no entanto isso pode ser mais em função do aquecimento dos vidro pela
absorção da radiação direta do sol ou pelo mal resfriamento do sistema em virtude disformidades na
velocidade dos ventos, que realmente em função dos fenômenos termodinâmicos internos. Vale
lembrar que a média de radiação nos dias de testes com esse sistema estiveram em valores mais
elevados que nas outras etapa. Isso pode ser observado na figura 62 que segue abaixo.
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Figura 60. Radiação média
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Como foii dito anteriormente, a figura 60 mostra que apesar do sistema com pré-aquecimento
automático apresentar três valores de radiação maiores do que os dias de testes com o sistema em
bombeamento, durante todos os outros pontos,
pontos, os dias de testes com o sistema de circulação forçada
foi maior que as outras etapas. Além disso, percebe-se
percebe se uma maior uniformidade na ascenção e
decaimento da radiação do sistema ao longo do período de testes.
Agora em função de todos esses dados observados, podemos verificar em conjunto o que
aconteceu com o real objetivo do destilador, que é a quantidade de destilado obtido por dia.
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Figura 611. Comparativo da quantidade de destilado.
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Figura 62.. Comparativo das eficiência
eficiência para 1m² de área.

56
Em observação aos gráficos das figuras 61 e 62 acima, percebe-se
se que a quantidade de
destilado foi bem semelhante em todos os casos do processo, tendo uma maior quantidade na etapa
de destilação com pré-aquecimento
aquecimento com bombeamento, no entanto, quando coloca-se
coloca isso ao lado
da quantidade de incidencia de radiação nos dias de testes, percebe-se
percebe se que a eficiência não foi
proveitosa com o pré-aquecimento
aquecimento para a faixa de quanho energético observado nessas
configurações propostas.
Lembrando ainda que essss eficiência
eficiênc expostas acima refere-se
se ao cálculo com 1 m² de área
de refeência, no entanto se levar-se
levar se em consideração os 3 m² de área que houve nos casos com o
acoplamento do pré-aquecimento
aquecimento, esse quadro é bem diferente. Isso pode ser visto na figura 62
abaixo:
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Figura 63.. Comparativo das eficiência para 3m² de área.
Dessa forma percebe-se
se que o destilador teve uma eficiência por m² de ára bem superior às
outras configurações. Isso deviva ou pequeno ganho de temperatura no sistema com todas as
configurações de preaquecedores.
aquecedores.
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5.

CONCLUSÕES

1.

Todas as configurações estudadas mostraram-se viáveis para o fim desejado.

2.

A configuração mais viável com relação ao volume produzido foi o destilador solar acoplado
ao concentrador solar e sistema de circulação forçado.

3.

O destilador solar construído apresentou boas qualidades de isolamento térmico, tendo em vista
que as temperaturas externas estiveram sempre em valores próximos as temperatura ambiente,
exceto nos momentos em que havia incidência solar naquelas regiões.

4.

O coletor solar com circulação natural não foi capaz de promover altas temperaturas na saída
do concentrador solar como se imaginava.

5.

Foram observadas grandes perdas energéticas entre a saída do destilador e a entrada do
concentrador, isso pode ser atribuído à falta de isolamento térmico nos dutos de movimentação
de fluido entra a saída do destilador e a entrada do concentrador.

6.

A não obtenção de um volume maior de destilado nos processos com pré-aquecimento pode ser
também caracterizada em função da limitação da capacidade de condensamento na cobertura do
destilador.

7.

Para haver um ganho significativo nas temperaturas internas do sistema, é preciso que haja um
pré-aquecedor com maior capacidade de transferência de calor, de preferência um que possa
vaporizar o fluido, um concentrador parabólico pode melhorar o ganho energético.

8.

Todos os sistemas com pré-aquecimento apresentaram boa eficiência no que diz respeito ao
ganho das temperaturas internas do fluido.

9.

Todos os sistemas com pré-aquecimento mostraram-se eficiente no que diz respeito ao ganho
da quantidade de destilado.
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6.

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
1.

Adaptar o destilador com sistemas que proporcionem um maior ganho energético.

Uma ideia seria um concentrador parabólico ao invés do cilindro parabólico proposto neste
trabalho, para assim aumentar capacidade de aquecimento da água, tendo em vista que os
concentradores parabólicos apresentam um maior valor de concentração dos raios proporcionando
maiores temperaturas em seu foco.
2.

Melhorar o isolamento térmico nos dutos de ligação entre o destilador e o pré-

aquecedor.
3.

Diminuir a distância entre o destilador e a entrada do concentrador, para assim

facilitar o fluxo de massa no sistema.
4.

Colocar uma válvula anti retorno para evitar que o fluido aquecido que sai do

concentrador retorne ao invés de avançar para o destilador.
5.

Proporcionar um sistema que facilite o resfriamento do vidro da cobertura do

sistema, para assim facilitar o condensamento das partículas, aumentando a taxa de destilado.
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