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RESUMO: A indústria do petróleo, sentindo um grande impacto econômico e ambiental, tem 
investido crescentemente em pesquisas visando a um tratamento mais satisfatório de seu 
maior efluente: as águas produzidas em campos de produção. Estas são, em sua maioria, 
descartadas no mar, sem aproveitamento, após serem tratadas. Esse tipo de efluente contém 
uma gama de compostos orgânicos de alta toxicidade e difícil remoção, como hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos, além de sais, metais pesados etc. O objetivo principal desse trabalho 
foi estudar a destilação solar da água de produção pré-tratada para remoção de sais e 
contaminantes da mesma a partir do uso de um sistema híbrido com pré-aquecimento. Este 
aparato desenvolvido foi denominado de sistema solar, que é composto por um aquecedor 
solar convencional e um destilador solar; o primeiro constitui-se de uma caixa d'água, uma 
placa coletora solar plana e um reservatório térmico; o destilador solar é de simples efeito, 
com 1m2 de área útil e 20° de inclinação na cobertura. A metodologia consistiu em cinco 
etapas: experimentos no sistema solar, com medição de temperaturas e de destilado obtido e 
obtenção de dados climatológicos; modelagem e simulação do sistema; estudo de equilíbrio 
líquido-vapor de um efluente modelo de solução aquosa de p-xileno; realização de análises 
físico-químicas de amostras de alimentação, destilado e resíduo; e um estudo climatológico da 
cidade de Natal-RN. O sistema solar foi testado, separadamente, com água de abastecimento, 
solução aquosa sintética de NaCl e água produzida de petróleo. Foram realizadas medições de 
temperatura, a cada minuto, no reservatório térmico, na caixa d´água e no destilador (fases 
líquida e vapor). Dados de radiação solar e precipitação pluviométrica foram obtidos do INPE 
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). O pré-aquecimento solar mostrou-se eficiente 
para os líquidos testados e o fluido no reservatório térmico apresentou uma temperatura média 
de 58 ºC, o que viabilizou a alimentação aquecida no destilador. O perfil de temperaturas no 
destilador solar apresentou comportamento similar à radiação solar diária, com temperaturas 
máximas próximas a 70 ºC. Esse equipamento teve rendimento médio de 2,52 L/d e eficiência 
média de 27,2%. A modelagem matemática permitiu identificar as variáveis e parâmetros 
mais influentes no sistema solar. O estudo do equilíbrio líquido-vapor, a partir de análise de 
TOC, indicou condição de heteroazeotropia, com o p-xileno se concentrando na fase vapor. 
As análises físico-químicas de pH, condutividade, STD, cloretos, cátions (incluindo metais 
pesados) e ânions, do efluente destilado apresentaram resultados satisfatórios, o que evidencia 
um potencial de reuso. O estudo climatológico indica a cidade ou a região de Natal-RN como 
favorável à operação de sistemas solares, mas o uso de aquecimento auxiliar nos períodos de 
maior pluviosidade e nebulosidade é recomendado.  
 

Palavras-chave: destilação solar, sistema híbrido, equilíbrio líquido-vapor, água produzida. 



 

 
 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The oil industry, experiencing a great economic and environmental impact, has increasingly 

invested in researches aiming a more satisfactory treatment of its largest effluent, i.e., 

produced water. These are mostly discarded at sea, without reuse and after a basic treatment. 

Such effluent contains a range of organic compounds with high toxicity and are difficult to 

remove, such as polycyclic aromatic hydrocarbons, salts, heavy metals, etc.. The main 

objective of this work was to study the solar distillation of produced water pre-treated to 

remove salts and other contaminants trough of a hybrid system with a pre-heater. This 

developed apparatus was called solar system, which consists of a solar heater and a 

conventional distillation solar still. The first device consisted of a water tank, a solar flat plate 

collector and a thermal reservoir. The solar distillator is of simple effect, with 1m2 of flat area 

and 20° of inclination. This dissertation was divided in five steps: measurements in the solar 

system, i.e. temperatures and distillate flow rate and weather data; modeling and simulation of 

the system; study of vapor-liquid equilibrium of the synthetic wastewater by the aqueous 

solution of p-xylene; physical and chemical analyses of samples of the feed, distillate and 

residue, as well as climatology pertinent variables of Natal-RN. The solar system was tested 

separately, with the supply water, aqueous NaCl and synthetic oil produced water. 

Temperature measurements were taken every minute of the thermal reservoir, water tank and 

distillator (liquid and vapor phases). Data of solar radiation and rainfall were obtained from 

INPE (National Institute for Space Research). The solar pre-heater demonstrated to be 

effective for the liquid systems tested.  The reservoir fluid had an average temperature of 

58°C, which enabled the feed to be pre-heated in the distillator. The temperature profile in the 

solar distillator showed a similar behavior to daily solar radiation, with temperatures near 

70°C. The distillation had an average yield of 2.4 L /day, i.e., an efficiency of 27.2%. 

Mathematical modeling aided the identification of the most important variables and 

parameters in the solar system. The study of the vapor-liquid equilibrium from Total Organic 

Carbon (TOC) analysis indicated heteroazeotropia and the vapor phase resulted more 

concentrated in p-xylene. The physical-chemical analysis of pH, conductivity, Total 

Dissolved Solids (TDS), chlorides, cations (including heavy metals) and anions, the effluent 

distillate showed satisfactory results, which presents a potential for reuse. The climatological 

study indicates the region of Natal-RN as favorable to the operation of solar systems, but the 

use of auxiliary heating during periods of higher rainfall and cloud cover is also 

recommended. 

 

Keywords: solar distillation, hybrid system, vapor-liquid equilibrium, produced water. 
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1. Introdução 
 

Sabe-se que o petróleo é a principal fonte energética do mundo e, portanto, a cada dia 

crescem os investimentos na pesquisa, desenvolvimento, exploração e produção desse óleo. 

Nos últimos anos, contudo, a indústria do petróleo e gás natural tem procurado meios de 

remediar um de seus maiores problemas ambientais: o descarte abundante das águas 

produzidas em campos de produção, que, após serem tratadas, são em sua maioria lançadas no 

mar. Tais efluentes contêm compostos orgânicos dissolvidos de difícil remoção e alta 

toxicidade, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos – HPA, fenóis, benzeno, tolueno, 

etilbenzeno e xilenos (BTEX) (Mota, 2010). 

O rejeito de maior volume em todo o processo de produção e exploração de petróleo, 

de acordo com Fernandes Jr (2002), é a água de produção. Denomina-se água de produção, ou 

água produzida, toda a água que é carreada junto com o óleo, seja esta originada da água de 

formação, presente no reservatório, ou resultante também da água de injeção usada para 

estimular a produção de um poço. Em campos maduros, ou seja, em etapa posterior de 

produção em que houve avanço na frente de água, a produção desse efluente pode chegar a 

mais de 90% do total de fluido gerado (Thomas, 2001), como é o caso de grande parte dos 

campos do Estado do Rio Grande do Norte. Esse elevado volume de água produzida junto 

com o petróleo causa problemas logísticos e operacionais e esse fluido necessita de 

tratamentos antes de ser descartado. Tais tratamentos são dispendiosos e complexos e a água 

tratada geralmente não é reutilizada. Para todos os efeitos, mesmo a água tratada não 

atingindo requisitos tão rígidos quanto o da potabilidade, segundo Sousa (2010), poderia ser 

empregada em processos industriais, como na geração de vapor, na irrigação de oleaginosas, 

ou para outras utilidades diversas, minimizando o seu descarte. 

A crescente preocupação com o meio ambiente, além de leis cada vez mais rígidas 

para regularizar o descarte de efluentes, tem feito as indústrias buscarem alternativas para o 

tratamento de seus resíduos (Mota, 2010). Atualmente, o principal entrave para o reuso da 

água produzida é o desenvolvimento de métodos de tratamento adequados e de baixo custo. O 

uso da destilação solar, por exemplo, se apresenta como uma alternativa interessante, já que 

utiliza uma fonte de energia gratuita e abundante; é pouco poluente e é eficaz no tratamento 

de águas. Além disso, o Brasil apresenta um elevado potencial de uso dessa fonte energética, 

com altos índices anuais de radiação solar, especialmente na região Nordeste, com médias 

próximas de 500 W/m2. 
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 Na destilação solar a radiação solar é aproveitada como energia térmica para 

aquecimento, evaporação e posterior condensação de efluente aquoso (geralmente, água do 

mar), obtendo-se, ao final do processo, água destilada. Essa operação assemelha-se ao ciclo 

natural da água, e apesar de eficaz na purificação de águas, apresenta algumas limitações, 

especialmente sua baixa produtividade (rendimento de destilado) e eficiência energética, o 

que resulta na necessidade de ocupar extensas áreas para obter-se uma maior produção de 

destilado. Sabendo-se que a vazão de água de produção na UTPF (Unidade de Tratamento e 

Processamento de Fluidos) de Guamaré-RN, segundo Ramalho (2008), era de 

aproximadamente 80000 m3/d no ano de 2008 (com perspectiva de aumentar rapidamente 

com o aumento nos investimentos na perfuração de novos poços), vê-se a necessidade de 

aperfeiçoar o emprego da destilação solar, que apresenta como importantes vantagens o baixo 

custo de manutenção e operação. Uma alternativa promissora seria a utilização de sistemas 

híbridos, como fez Lopes (2004), realizando o pré-aquecimento da água que alimenta o 

destilador solar. 

Devido à simplicidade de operação e manutenção, uma forma de pré-aquecimento de 

água recomendada é a convencionalmente usada, i.e., a utilização de um aquecedor solar, que 

é um sistema constituído por coletores solares planos, reservatório térmico e caixa d’água. 

Esse sistema é, então, acoplado ao destilador solar, o que passa a constituir um sistema 

híbrido de pré-aquecimento/destilação solar de água, denominado, no presente trabalho, de 

sistema solar. 

Na destilação, bem como em outros processos onde ocorre transferência de uma 

substância de uma fase para a outra, como na extração, na absorção, adsorção etc. (as 

chamadas operações unitárias), é importante o estudo termodinâmico de equilíbrio de fases. 

As condições da água produzida são extremas tendo em vista as baixas concentrações de óleo 

(hidrocarbonetos) dissolvido e a presença de sais. Isto caracteriza uma situação de 

complexidade termodinâmica, i.e., a formação de fases secundárias além da aquosa e a 

presença de substâncias orgânicas e inorgânicas, estas últimas apresentando dissociação 

(íons). Em virtude desse comportamento diversificado, é importante a determinação de dados 

experimentais de ELV (Equilíbrio Líquido-Vapor) que permitam um conhecimento mais 

detalhado do estado termodinâmico desse sistema. 

Este trabalho visa estudar um sistema híbrido de destilação solar para polimento de 

água produzida pré-tratada (originada da Petrobras), destinada ao descarte no mar através de 

emissários submarinos, com o intuito de aumentar o rendimento do processo, bem como 

melhorar a qualidade desse efluente para que possa ser destinado ao reuso. 
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Nesse trabalho realizou-se a quantificação da variação de temperatura da água 

produzida (no destilador e no boiler), relacionando-a com as variáveis ambientais, 

especialmente a radiação solar; fez-se uma modelagem do sistema para estudo dos parâmetros 

mais influentes e cálculo da eficiência energética; estudou-se sob o ponto de vista 

termodinâmico uma solução aquosa de p-xileno representando a parte hidrocarboneto da água 

produzida, tendo em vista suas adequadas propriedades de solubilidade em água e pressão de 

vapor do p-xileno; realizaram-se análises de parâmetros físico-químicos (caracterização) da 

água produzida, antes e depois do tratamento, a fim de se determinar a eficiência de remoção 

de contaminantes; e realizou-se um estudo climatológico para a cidade de Natal-RN. 

Esta dissertação encontra-se organizada nos seguintes capítulos: Introdução (capítulo 

I), apresentando o tema proposto, com a justificativa pertinente e uma visão geral dos outros 

capítulos do documento; Revisão bibliográfica (capítulo II), que mostra uma abordagem 

teórica da literatura consultada, bem como, apresenta alguns trabalhos publicados 

relacionados com os temas pesquisados; Materiais e métodos (capítulo III), que descreve os 

materiais/equipamentos utilizados e a metodologia dos estudos/experimentos realizados; 

Resultados e discussão (capítulo IV), que apresenta os principais resultados obtidos das 

análises/experimentos realizados, bem como faz uma discussão dos mesmos; e a conclusão 

(capítulo V), que informa as conclusões obtidas do trabalho e mostra um comentário geral do 

mesmo.
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2. Revisão Bibliográfica 
 

2.1 – Água produzida 

 

A água de produção, ou água produzida, pode ter sua origem na água existente no 

reservatório de óleo desde a sua formação, a chamada água conata, ou ser a sua mistura com a 

água subterrânea utilizada em processos de recuperação secundária, denominada de água de 

injeção (Thomas, 2001). A água conata pode conter alta salinidade e presença de metais 

pesados em percentuais variados e a água de injeção, por sua vez, tem as mais variadas 

características, pois pode se originar da água superficial, da água do mar, da água produzida, 

da água dos aquíferos, e da água dos terminais de refinaria de petróleo. Lima (1996) apud 

Bezerra (2004) afirma que as causas da produção da água contida no reservatório são os poços 

de petróleo perfurados próximos à interface óleo/água; poços produtores de campos maduros, 

em que houve avanço na frente de água; falhas no revestimento dos poços; e recuperação de 

óleo, onde água na forma líquida ou de vapor é injetada no reservatório para aumentar ou 

mesmo manter a produção do óleo.  

Durante a vida produtiva de um poço, o volume de água a ser injetado a fim de 

manter a pressão/produtividade do poço é cada vez maior até chegar a um ponto em que o 

poço deva ser fechado por inviabilidade econômica, pois de acordo com Silva (2007), o custo 

para tratar estas águas é muito elevado. A Figura 2.1 apresenta o histórico de produção de 

óleo/injeção de água de um reservatório da formação Açu, no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Figura 2.1 - Histórico da produção de óleo/injeção de água em um reservatório (Preda, 2008).  
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Pela Figura 2.1, observa-se que a partir do ano de 1993 foi necessária a injeção de 

água (Q água) a uma vazão continuamente crescente até o ano de 2008, onde se pode 

constatar que a proporção de água/óleo já havia chegado aos seus 87% (450 m3/d de água por 

60 m3/d de óleo, em média). Nessa figura, Q óleo é a vazão diária de óleo produzido (em 

m3/d). 

 

2.1.1 – Composição e características 

 

As águas de produção são efluentes complexos, de salinidades elevadas, cuja 

composição pode variar consideravelmente, dependendo do tipo e idade do campo, origem e 

qualidade do óleo, bem como do procedimento usado para sua extração. Além disso, a 

composição desse fluido muda ao longo da vida útil do campo produtor. Um bom exemplo é a 

água produzida na Unidade Operacional do Rio Grande do Norte e Ceará (UO-RNCE) da 

Petrobras. Uma única ETE (Estação de Tratamento de Efluente) desta unidade recebe 

efluentes de 48 poços, tanto de produção em terra (onshore) quanto em mar (offshore), o que 

leva a grandes variações na qualidade da água, resultando em um complicador aos futuros 

processos de tratamento (Carvalho, 2011). 

Na água produzida, Fernandes Júnior (2006) afirma que o óleo pode estar presente 

em quatro modos distintos: 

• Livre: constitui uma fase diferente da água. Possui diâmetro de gota superior a 150µm. 

A mistura é instável, podendo ser separada por processos de separação gravitacional. 

• Dispersa: apresenta diâmetro de gota normalmente na faixa de 50 a 100µm. O óleo 

disperso também pode ser removido gravitacionalmente, porém depende da 

distribuição do tamanho das gotas e da presença de agentes estabilizantes. 

• Emulsionada: mistura íntima e relativamente estável. O diâmetro das gotas de óleo 

geralmente é inferior a 50µm. Essa mistura é decorrente do cisalhamento do óleo em 

bombas, válvulas etc., e sua remoção por processos físicos de separação é dificultada. 

• Dissolvida: constitui uma solução e a remoção é extremamente difícil, requerendo o 

uso de processos químicos e/ou biológicos. 

 

Azevedo (1998) apud Bezerra (2004) afirma que os componentes dissolvidos 

presentes na água produzida são divididos em três classes: compostos inorgânicos, incluindo 
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metais pesados e radionuclídeos; compostos orgânicos, incluindo alifáticos (polares ou não), 

aromáticos e ácidos graxos; e aditivos (orgânicos ou inorgânicos). Em geral, os componentes 

encontrados nesta água são: óleo (livre, disperso, emulsionado e dissolvido); sais minerais 

dissolvidos; sólidos resultantes de corrosão; graxas e asfaltenos; produtos químicos 

adicionados para prevenir ou tratar problemas operacionais, como biocidas, anti-incrustantes, 

anti-espumantes e inibidores de corrosão; e gases dissolvidos, incluindo CO2 e H2S. Os 

compostos aromáticos são de difícil remoção e alta toxicidade, como hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos – HPA, fenóis, benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX). 

Em relação à composição da água produzida oriunda de campos de óleo ou de gás, 

OGP (2002) afirma que existe uma diferença entre elas e o teor de hidrocarbonetos 

aromáticos de baixo peso molecular como os BTEX é maior em campos de gás. Com relação 

ao volume de água produzida gerada, em um campo de óleo a produção é cerca de cem vezes 

superior à de um campo de gás (10 m3/d).  

De acordo com Fernandes Jr. (2002), os sólidos dispersos nas águas de produção são 

areia, lodo, argila, outros silicatos e gipsita e os teores de sais podem variar entre 15.000 mg/L 

a 300.000 mg/L.  Os metais possivelmente presentes são cálcio, sódio, potássio, magnésio, 

manganês, ferro, zinco, bário e estrôncio, além de outros metais pesados como o chumbo, 

cromo, cádmio etc.  

A presença de óleos e graxas em efluentes da indústria petrolífera representa um dos 

principais contaminantes a serem removidos nos processos de tratamento. As empresas 

produtoras de óleo precisam obedecer a normas cada vez mais rígidas para descarte de seus 

efluentes, de forma que existe a necessidade do constante monitoramento de seus rejeitos 

(Bezerra, 2004). 

A Tabela 2.1 apresenta resultados da estatística descritiva, obtida por Carvalho 

(2011) a partir de uma análise estatística multivariada para a água produzida da UO-RNCE, 

após tratamento primário. Pode-se observar que o efluente é salobro e tóxico devido a 

presença de óleo disperso e dissolvido e o pré-tratamento apenas com o separador óleo/água 

não é suficiente para atingir a norma recomendada para descarte regulada pelo CONAMA 

(Conselho Nacional de Meio Ambiente) n° 430/2011, que exige o máximo de 20 ppm de 

TOG (Total de Óleos e Graxas). 
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Tabela 2.1 - Análise de água produzida pós-tratamento primário (Carvalho, 2011). 

Variável Média Desvio padrão 

 
Turbidez (NTU) 
Nitrato (ppm) 

pH 
Cloreto (ppm) 

Condutividade (µS/cm) 
Salinidade (ppm) 

OD (ppm) 
TOG (ppm) 

 
220,8 
19,6 
7,8 

2817,8 
3680,6 
5090,5 

4,1 
72,4 

 
101,1 

22 
8,9 

913, 880 
577, 439 
1650, 968 

2, 376 
29, 472 

 
 

Com relação às propriedades físicas, químicas e biológicas da água de produção, 

pode-se dizer que as mesmas são consequências da concentração e do tipo de espécies 

presentes na água de formação, que por sua vez dependem de diversos fatores como a 

formação geológica, a localização geográfica do reservatório e o tempo de vida do poço 

produtor. Portanto, a determinação de parâmetros termodinâmicos para sistemas de água de 

produção não é uma tarefa fácil.  

Segundo Curbelo (2002), a corrosividade da água de produção está relacionada aos 

teores de gás carbônico, H2S e oxigênio. Com relação à solubilidade dos hidrocarbonetos em 

água, sabe-se que esta aumenta com a temperatura e diminui com o aumento da salinidade, 

que por sua vez acarreta em maior condutividade. 

 

2.1.1.1 – Toxicidade e impacto ambiental 

 

O lançamento de resíduos ou dejetos em rios ou mares, mesmo em quantidades 

reduzidas, pode causar uma lenta acumulação de íons metálicos em seres vivos desse meio e 

uma consequente biomagnificação (Carvalho, 2006 apud Araújo, 2010). Alguns efeitos 

nocivos no meio ambiente são o aumento da salinidade e a toxicidade aguda e crônica em 

organismos marinhos. 

Os testes de toxicidade constituem uma importante ferramenta para o diagnóstico do 

impacto biológico e monitoramento ambiental. Segundo Araújo (2010), através destes pode-

se avaliar a toxicidade dos efluentes e dos corpos receptores. A identificação dos 

componentes tóxicos de um efluente pode fornecer subsídios para controle e gestão da 
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atividade de produção de petróleo e gás, visando a eliminar ou minimizar o seu impacto sobre 

a biota. 

Uma das principais dificuldades na avaliação e monitoramento das águas produzidas 

é a identificação precisa de quais compostos (ou classe de compostos) são os responsáveis 

pela sua toxicidade. Com este intuito, a Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana 

(USEPA) vem desenvolvendo procedimentos de Avaliação e Investigação de Toxicidade 

(AIT) em corpos receptores marinhos e efluentes descartados neste ecossistema (Burgess et 

al., 1996 apud Bretas, 2011). 

Dentre os diversos contaminantes encontrados em águas produzidas, deve-se 

ressaltar que os metais pesados causam um sério impacto ambiental, pois sua toxicidade é 

elevada. A Tabela 2.2 apresenta concentrações de metais pesados para águas produzidas em 

campos do mar do norte em comparação com os correspondentes valores para a água do mar 

típica. Percebe-se que a água produzida em campos de petróleo possui valores muito acima 

dos encontrados na água do mar. 

 

Tabela 2.2 - Teor de metais pesados (µg/L) no mar e em águas produzidas nos Campos do Mar do Norte. 

Fonte – Boletim técnico da Petrobras, Rio de Janeiro, 43 (2): 129 – 136, abr/jun. 2000, apud Carvalho (2011). 
 

No Brasil, o descarte de água produzida é regulamentado pela resolução de descarte 

de efluentes 393/07 do CONAMA. Tal resolução determina que o limite de concentração 

média mensal do TOG é de 29 ppm, com valor máximo diário de 42 ppm. De acordo com esta 

resolução, até que se tenha um enquadramento específico, as águas salinas em torno das 

plataformas são consideradas Águas Salinas de Classe I, definidas na Resolução CONAMA 

357/2005. Além disso, as empresas operadoras de plataformas de petróleo e gás natural 

devem apresentar ao órgão ambiental competente o resultado do monitoramento semestral 

com as análises de parâmetros orgânicos, inorgânicos e toxicidade crônica através de método 

ecotoxicológico padronizado com organismos marinhos (CONAMA, 2007). 

Metais Valores médios em água 
produzida típica 

Valores 
possíveis 

Valores médios para água 
do mar típica 

Cádmio 50 0-100 0,02 
Cromo 100 0-390 0, 001 
Cobre 800 1-1500 0,2 

Chumbo 500 0-1500 0,03 
Mercúrio 3 0-10 0, 001 
Níquel 900 0-1700 0,3 
Prata 80 0-150 0,3 
Zinco 1000 0-500 0,6 
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Bretas (2011) avaliou a contribuição do nitrogênio amoniacal na toxicidade da água 

produzida de gás natural de uma plataforma offshore. Para tanto, foi aplicado o tratamento 

com Ulva lactuca (um tipo de alga) para remoção de amônia, já que essa macroalga utiliza o 

nitrogênio amoniacal como fonte de nutriente, e foram realizados testes de toxicidade. Após o 

tratamento com a macroalga, houve redução tanto na concentração de amônia quanto na 

toxicidade e esse fato permitiu caracterizar essa substância como uma das principais 

causadoras de toxicidade no efluente.  

Araújo (2010) estudou a contaminação por metais pesados em moluscos bivalves. 

Foi escolhido o molusco Anadara notabilis para este trabalho pelo seu tamanho característico, 

bem maior que os mariscos mais comuns. Os resultados mostraram que estiveram presentes 

no molusco vários metais de caráter tóxico, porém apenas o cromo obteve valor acima do 

permitido pela legislação brasileira. Como os moluscos têm a propriedade de acumular metais 

em seu organismo, conclui-se que para o consumo desse tipo de alimento, deve-se tomar 

cuidado com as áreas próximas de sua coleta ou se cultivado, é necessário prevenir fatores 

que influenciem em sua contaminação. 

Oliveira (2008) estudou o equilíbrio líquido-vapor de amostras de água produzida 

sintética e real e fez análise de concentração de orgânicos pelo método do TOC ou COT 

(Carbono Orgânico Total). Esse autor obteve que, após o ELV os componentes leves 

orgânicos se concentraram na fase vapor, onde o valor de TOC para amostras da fase vapor 

(condensado) foi cerca do dobro do valor de TOC em relação à fase líquida. Diferentemente 

desse resultado, no trabalho de Bezerra (2004) foi comprovado que a destilação solar é eficaz 

também no tratamento de águas com óleos e graxas, com uma boa eficiência de remoção 

(acima de 80%). Com isso, deduz-se que os contaminantes orgânicos leves tendem a passar 

para a fase vapor, enquanto que as frações pesadas permanecem no resíduo (fase líquida).  

 

2.1.2 – Tratamento e reuso 

 

Na indústria petrolífera, assim que o fluido contendo petróleo, gás natural, água e 

impurezas é extraído, realiza-se um conjunto de processos denominado de processamento 

primário. Este se constitui basicamente por três etapas: 

• Separação do óleo, do gás e água com as impurezas em suspensão; 

• Tratamento ou condicionamento dos hidrocarbonetos; 

• Tratamento da água para reinjeção ou descarte. 
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O processo de tratamento das águas produzidas em uma ETA (Estação de 

Tratamento de Águas) em um campo de produção, o campo de Canto do Amaro, na Bacia 

Potiguar, por exemplo, consiste do envio do afluente bruto (contendo óleo e água), com a 

adição de um desemulsificante, para um tanque de lavagem para separação da água do óleo 

por decantação. Após essa primeira separação, a água é transferida para um tanque pulmão, 

onde é feita uma adição de polieletrólitos, e, em seguida é transferida para um separador água-

óleo (SAO) para separação do óleo não emulsionado da água. Do SAO, a água é transferida 

para tanques de misturas, onde novamente há a adição de polieletrólitos. Destes tanques, a 

água segue para o flotador para remoção do óleo emulsificado. A água flotada é, então, 

encaminhada para filtros de areia para remoção de sólidos suspensos. O tratamento das águas 

produzidas nos campos de produção onde existem ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) 

assim como em refinarias e UPGN (Unidade de Processamento de Gás Natural), seguem 

praticamente esse mesmo processo (Mota, 2010). 

Em geral, as águas produzidas são de difícil tratamento devido à variedade e à 

elevada toxicidade dos contaminantes presentes. Os produtos adicionados durante a produção 

do petróleo são, em muitos casos, complicadores para o tratamento destas águas. De acordo 

com Thomas (2001), o tratamento da água produzida visa recuperar parte do óleo nela 

presente em emulsão e condicioná-la para reinjeção ou descarte. Silva (2007) afirma que o 

tratamento das águas de produção pode ser basicamente de quatro tipos: Físicos, físico-

químicos (mais convencionais), fotoquímicos ou biológicos ou mesmo uma combinação entre 

eles. O sistema de tratamento adotado no pólo petroquímico de Guamaré-RN é do tipo físico-

químico e consiste de um sistema decanto-flotador com adição de um polieletrólito e posterior 

passagem por um separador eletrostático.  

Na Tabela 2.3 são mostrados os valores de alguns dos parâmetros determinados por 

Schluter (2007). Este autor realizou uma caracterização da água produzida tratada na ETE do 

campo de Fazenda Belém, Bacia Potiguar-RN. 
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Tabela 2.3 - Valores de alguns parâmetros da água produzida tratada (Schluter 2007). 

Parâmetro  Valor  Especificação Unidade 

Benzeno  < 1,0*  1,0 µg/L 

Etilbenzeno  4,79  0,0024 mg/L 

Fenol  <2,0*  0,003 mg/L 

Xilenos  2,23  300 µg/L 

PCB  <1,0*  0,001 µg/L 

Tolueno  1,71 - 2,8**  2 µg/L 

Cloreto  617-790  250 mg/L 

*valores abaixo do limite de detecção dos equipamentos. 

**valores obtidos em coletas diferentes. 

 

2.1.2.1 – Processos físicos e físico-químicos 

 

Os processos físicos são aqueles que utilizam propriedades mecânicas para a 

separação óleo/água e outros contaminantes (geralmente não separam metais e outros 

compostos inorgânicos). Com essa finalidade alguns equipamentos de separação são mais 

utilizados como os hidrociclones, os flotadores e os decantadores (ou sedimentadores).  Nos 

hidrociclones, além do efeito gravitacional, há a atuação da força centrífuga, que acelera o 

processo de separação. Os decantadores também utilizam a ação gravitacional, porém, já que 

ocupam muito espaço devem ser instalados em locais distantes da extração do óleo, o que 

gera aumento de custos, devido ao bombeamento da água até o sistema de tratamento. Nesses 

equipamentos utiliza-se um agente coagulante (para aumentar a eficiência do processo) que 

tem um alto valor agregado, o que encarece ainda mais o tratamento da água produzida.  

A separação eletrostática também é aplicada e é geralmente usada após a decantação-

flotação, pois aumenta consideravelmente a formação das duas fases óleo-água, especialmente 

por permitir a separação de micro-gotas de óleo na água. Outro processo físico utilizado é a 

filtração, que consiste na separação dos constituintes de uma suspensão mediante sua 

passagem através de um meio poroso. 

Santa Rosa et al. (2009) estudaram o processo de microfiltração tangencial para o 

tratamento de água produzida. A suspensão testada foi obtida a partir de um tratamento 

preliminar da água produzida por oxidação química seguida de coagulação-floculação. O 

desempenho do filtro foi medido em termos da turbidez do filtrado e da eficiência de remoção 
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de óleos e graxas. A turbidez final média alcançada foi 1,6 UNT (Unidades Nefelométricas de 

Turbidez), tendo sido atingido cerca de 80 % de eficiência na remoção de óleos e graxas. 

Os processos físico-químicos de separação utilizam propriedades relacionadas à 

afinidade química entre compostos para promoverem a separação física dos mesmos. Como 

exemplos de processos utilizados e os que apresentam potencial de uso têm-se: flotação; 

tratamento por membranas; adsorção em carvão ativado; adsorção em zeólitos sintéticos; e a 

destilação solar, que se apresenta como uma técnica alternativa em estudo. 

 A flotação é um processo de separação de partículas suspensas em meio líquido 

baseado na propriedade da interface sólido-líquido. No processo, as partículas (hidrofóbicas) 

acumulam-se na interface líquido-gás das bolhas de ar. Estas migram para superfície 

arrastando as partículas seletivamente aderidas, em função da afinidade química existente.  É 

um processo eficiente, com custo reduzido, pois as colunas de flotação economizam espaço, 

podendo ser instaladas na própria área produtiva.  

O tratamento por membranas promove a remoção de óleo das misturas água-óleo 

através de, por exemplo, membranas hidrofóbicas. É importante controlar o tamanho do poro 

da membrana e a velocidade da alimentação. Nesse método, a eficiência de remoção das gotas 

de óleo pode ser de 77%.  

A adsorção em carvão ativado é utilizada na separação de diversos tipos de 

compostos, pois esse componente apresenta uma elevada superfície de contato por unidade de 

massa, podendo remover metais e compostos orgânicos. No processo, os compostos aderem à 

superfície dos grãos de carvão. O material adsorvido pode ser removido, permitindo a 

reutilização do carvão.  

A adsorção em zeólitos sintéticos tem efeito semelhante às resinas de troca iônica. 

Para a adsorção de compostos orgânicos dissolvidos nas águas produzidas usualmente se 

empregam os zeólitos hidrofóbicos. Antes da passagem da água produzida através do leito 

adsorvedor, é necessária a remoção do óleo disperso e dos sólidos em suspensão. 

  

2.1.2.2 – Tratamento biológico 

 

O tratamento biológico é aquele efetivado por microorganismos e pode ser aeróbico 

ou anaeróbico. Este último ocorre na ausência de oxigênio e por ser muito lento não é 

indicado para tratar águas produzidas. Já o aeróbico é economicamente viável para esse fim, 

em que a carga deve ser misturada aos nutrientes (fósforo, nitrogênio e traços de minerais) e a 

biocultura deve ser realizada em excesso de ar, para uma alta biodegradação. O desempenho 
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desse tratamento é governado pela biodegradabilidade dos contaminantes da água produzida, 

no entanto a presença de compostos tóxicos nas águas produzidas, como os biocidas e o 

metanol, reduz, consideravelmente, a taxa de biodegradação. Um fator que dificulta o 

tratamento biológico é a concentração de sais devido à necessidade de um elevado tempo de 

residência para aclimatização dos microorganismos. 

 

2.1.2.3 – Tratamentos alternativos 

 

Os Processos de Oxidação Avançada (POA) são processos de tratamento de efluentes 

baseados na geração de espécies muito reativas, utilizadas na degradação de compostos 

orgânicos dissolvidos ou dispersos em meios aquáticos. Segundo Mota et al. (2008), esse é 

um tratamento alternativo aplicado onde os compostos orgânicos não seriam bem removidos 

por métodos convencionais. Os radicais hidroxila (HO•) e hidroperoxil (HO2•) atacam os 

compostos orgânicos. Os principais tipos de POA são: UV/H2O2, UV/O3 e UV/O3/ H2O2; 

Foto-Fenton (Fe2+ ou Fe3+/ H2O2/UV); fotocatálise heterogênea: ZnO/UV, SnO2/UV, 

TiO2/UV e TiO2/H2O2/UV. Os POA são caros devido ao elevado custo dos reagentes, como o 

H2O2 e o O3, e da energia elétrica quando do uso da radiação UV. Na redução dos custos 

pode-se utilizá-los como tratamento preliminar na redução da toxicidade, seguida por 

tratamentos biológicos. Nos POA que fazem uso da radiação solar, há uma diminuição dos 

custos operacionais, como nos processos com TiO2/UV e foto-Fenton. 

Mota (2010) estudou o desenvolvimento de um novo método oxidativo para o 

tratamento das águas produzidas em campos de petróleo do Estado do Rio Grande do Norte, 

com fins de reuso. Foi aplicado o processo foto-Fenton, (Fe2+/Fe3+), em presença de H2O2 e 

radiação UV/visível, que gera radicais hidroxila (HO•). Foi utilizado um reator solar do tipo 

filme descendente, com uma área de coleta de 0,44 m2. Um método de análise sensível, 

usando cromatografia gasosa, foi aplicado para quantificar a degradação do óleo residual na 

água de petróleo ao longo do processo fotoquímico. 

Silva (2010) estudou a eficiência dos processos de flotação em coluna e oxidação 

avançada por processo foto-fenton para remoção/degradação de orgânicos presentes na água 

produzida. Foram testados tensoativos derivados do álcool laurílico na flotação a fim de 

melhorar a cinética e eficiência de separação. O autor utilizou efluente sintético contendo 

xileno como poluente modelo. Os dados experimentais obtidos da flotação apresentaram 

cinética de 1ª ordem e o tensoativo mais adequado foi o EO7 devido ao menor consumo de 
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reagente, maior constante cinética e maior eficiência de remoção do xileno na fase aquosa 

(98%). O processo foto-fenton também foi satisfatório na degradação do xileno, alcançando 

eficiências superiores a 90%. 

A destilação solar usa o aquecimento promovido pelo sol para evaporar e condensar 

os componentes leves da água. Os componentes pesados, como os metais, os compostos 

orgânicos de elevado ponto de ebulição, como graxas e asfaltenos, e os sais, ficam retidos no 

tanque (resíduo). Esse processo, apesar de eficaz no tratamento de águas, apresenta como 

principal empecilho a necessidade de ocupar extensas áreas para tratar maiores vazões de 

efluente, mas usa uma fonte energética abundante, não poluente e o processo apresenta baixo 

custo de manutenção e operação. 

Na UFRN também foi estudada a viabilidade da destilação solar no polimento de 

águas produzidas visando ao seu reuso na irrigação de culturas oleaginosas ou forrageiras ou 

na geração de vapor, bem como se estudaram os fenômenos de transporte envolvidos (Sousa 

et al. 2009 e Sousa, 2010). A metodologia do trabalho consistiu na caracterização do efluente 

antes e após a destilação; construção dos equipamentos de destilação; operação simultânea 

dos dois destiladores desenvolvidos; tratamento dos dados e avaliação econômica. A 

temperatura foi monitorada e foram adquiridos dados de radiação solar e precipitação 

pluviométrica. A qualidade do destilado obtido foi compatível com a classe III de águas do 

CONAMA (resolução nº 357, de 17 de Março de 2005) e a destilação solar de águas 

produzidas gerou resultados satisfatórios, porém o processo é inviável economicamente para 

grandes demandas de tratamento. 

Atualmente no Brasil, o principal destino das águas produzidas tratadas é o descarte 

em emissários submarinos. Analisando-se sob o ponto de vista ambiental e econômico, seria 

consideravelmente mais proveitoso o reuso desse efluente ao invés de simples descarte. De 

acordo com Schluter (2007), destinar a água de produção para fins mais nobres significa 

também uma grande redução de custos, pois o descarte no mar provoca gastos de energia com 

o bombeamento desse fluido até os emissários submarinos.  

 

2.2 – Equilíbrio Líquido-Vapor (ELV) 

 

O estudo de fases em equilíbrio é um dos principais tópicos da termodinâmica de 

soluções. Tal importância se deve à sua incidência na indústria química, referente a processos 

de separação, como a destilação, absorção e extração. Esses processos colocam duas fases em 
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contato. Quando as fases não estão em equilíbrio, ocorre transferência de massa entre as 

mesmas e a taxa de transferência de cada espécie depende do afastamento do sistema do 

equilíbrio. Segundo Smith et al. (2000), o estado de equilíbrio é uma condição estática na qual 

não ocorrem variações nas propriedades macroscópicas (temperatura, pressão e composição) 

de um sistema com o tempo. No entanto, em nível microscópico, as condições não são 

estáticas (Calen, 1960). As moléculas com velocidades suficientemente altas posicionadas na 

proximidade da interface superam as forças interfaciais e passam para a outra fase. No 

equilíbrio, a taxa média de passagem das moléculas é a mesma nas duas direções. Na prática 

da engenharia, o estado de equilíbrio é uma hipótese aceitável e trata-se de uma referência 

real para o projeto e operação de processos. 

Para que duas ou mais fases estejam em equilíbrio, algumas condições devem ser 

satisfeitas: as pressões das fases devem ser iguais (equilíbrio mecânico), assim como as 

temperaturas (equilíbrio térmico) e os potenciais químicos (equilíbrio termodinâmico dos 

constituintes). Devido a uma equivalência física, normalmente se trabalha com a fugacidade 

ao invés do potencial químico para a resolução dos problemas de ELV. A fugacidade é dada 

em unidades de pressão (Prausnitz et al., 1999). 

Admitindo-se que no estado de equilíbrio a pressão P e a temperatura T são 

constantes e têm o mesmo valor respectivamente tanto na fase líquida quanto na fase vapor, 

tem-se que o potencial químico, ou a fugacidade para cada componente i será a mesma em 

ambas as fases. Assim, de acordo com a Equação (2.1), tem-se para o equilíbrio líquido-vapor 

que:  

 

V
i

L
i ff ˆˆ =                                   (i = 1,2,...N)  (2.1) 

 

Onde a mistura pode conter N componentes. Independentemente da quantidade de 

componentes, essa relação será sempre, e apenas, válida para cada componente em separado. 

Isso porque cada componente apresenta uma fugacidade específica para um estado de 

equilíbrio qualquer. Na fase líquida a fugacidade é dada por: 

 

sat
iii

L
i Pxf γ=ˆ  (2.2) 
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Na Equação (2.2), xi corresponde à fração molar de i na fase líquida em equilíbrio. 

Pi
sat

 é a pressão de vapor de i puro na saturação e γi é o coeficiente de atividade do 

componente i na mistura. Esse coeficiente refere-se ao desvio em relação ao comportamento 

de solução ideal, que tem o γi igual à unidade. Normalmente o γi não é desprezado da 

Equação e seu cálculo pode ser feito a partir de dados de ELV, onde esse termo é tomado 

como função da composição xi e da temperatura. 

A pressão de vapor é definida como a pressão exercida por um vapor quando este 

está em equilíbrio com o líquido que lhe deu origem e é uma medida da tendência de 

evaporação de um líquido. Quanto maior é a pressão de vapor, mais volátil é o líquido. 

Qualquer que seja a temperatura, a tendência é do líquido se vaporizar até atingir o equilíbrio 

termodinâmico com o vapor. Uma substância líquida entra em ebulição quando sua pressão de 

vapor se iguala à pressão total. Esse ponto recebe o nome de ponto de ebulição normal ou 

temperatura de ebulição normal e corresponde à temperatura de ebulição da substância à 

pressão de uma atmosfera, atualmente 1,01345 bar. Uma das formas de se determinar a 

pressão de saturação Pi
sat

 de um componente é através da Equação de Antoine, uma 

correlação termodinâmica bastante utilizada e que é uma extensão da Equação de Clausius 

Clapeyron (Smith et al., 2000). 

 

CT

B
APsat

+
−=

)Cº(
(mmHg)log  (2.3) 

 

Na Equação (2.3) os termos A, B e C são as constantes de Antoine e podem ser 

determinadas a partir de um conjunto de dados experimentais de pressão de vapor e 

temperatura, tanto para um componente puro como para uma mistura. 

Para a fase vapor, temos que a fugacidade é descrita matematicamente pela Equação 

(2.4): 

 

V
ii

V
i Pyf ϕ=ˆ  (2.4) 

 

Onde, yi é a fração molar de i na fase vapor em equilíbrio. P é a pressão total do 

sistema, que é constante no equilíbrio e φi
V é o coeficiente de fugacidade do componente i na 
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mistura. Para sistemas operando a pressões inferiores ou próximas à pressão atmosférica, este 

termo pode ser aproximado à unidade (φi
V ≈ 1), i.e., comportamento próximo do gás ideal, 

de modo que a Equação (2.4) pode ser simplificada para a Equação (2.5), que representa a 

pressão parcial do componente i na mistura. 

 

ii
V

i PPyf ==ˆ  (2.5) 

 

Igualando as duas Equações, (2.2) e (2.5), ficamos com a Equação (2.6), que 

apresenta as variáveis que definem o ELV. 

 

PyPx i
sat

iii =γ  (2.6) 

 

Nessa Equação, Os valores de xi, yi e P são obtidos experimentalmente. A 

temperatura de equilíbrio também é obtida dos experimentos de ELV. O coeficiente de 

atividade γi, por sua vez, pode ser obtido a partir de uma Equação em função da composição 

de i na fase líquida. Pode-se obter, por exemplo, uma relação dada pela Equação (2.7), i.e., 

Margules dois sufixos: 

 

2)1(ln ii xA −=γ  (2.7) 

 

Onde A é uma constante empírica que descreve as interações moleculares em 

solução. Referindo-se às variáveis de composição das fases líquida e vapor no equilíbrio, xi e 

yi, respectivamente, pode-se estabelecer a relação de equilíbrio Ki, dada pela Equação (2.8): 

 

i

i
i x

y
K =  (2.8) 

 

Esta propriedade está diretamente relacionada com os processos de separação. A 

pressão total do sistema P, que é medida experimentalmente, pode ser obtida pela soma das 

pressões parciais dos componentes presentes na mistura (teoria das pressões parciais de 

Dalton). Para o caso de dois componentes, como água e p-xileno (compostos parcialmente 
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miscíveis entre si), por exemplo, tem-se que a pressão total do sistema é dada pela Equação 

(2.9): 

 

xpOH PPP −+=
2

 (2.9) 

 

A afirmação da Equação (2.9) pode ser comprovada visualmente pela Figura 2.2, 

obtida por Oliveira (2008). Essa Figura mostra o resultado das análises das curvas de pressão-

temperatura para amostras no ELV de tolueno; água pura; e da mistura tolueno/água a duas 

concentrações diferentes. Observa-se na Figura 2.2 que as curvas de pressão-temperatura para 

as misturas de tolueno/água equivalem à soma das curvas de pressão-temperatura de água e 

tolueno, separadamente. 

 

 

Figura 2.2 - Diagrama de pressão-temperatura de mistura tolueno/água (Oliveira, 2008). 

 

A Figura 2.3 apresenta o diagrama de ELLV (Equilíbrio Líquido-Líquido-Vapor) 

pressão versus composição (Pxy) de uma mistura binária água-hidrocarboneto a temperatura 

constante. No diagrama, a concentração do hidrocarboneto aumenta na medida em que se 

caminha para a direita no eixo horizontal. Estes dois componentes podem ser considerados 

praticamente imiscíveis entre si, pois a solubilidade mútua é baixa, por isso há a formação de 

duas fases líquidas distintas L1 e L2, relativas à água e ao hidrocarboneto, respectivamente. 

Sabe-se que esses dois componentes só se encontram presentes puros nos pontos que cruzam 

o eixo vertical (no diagrama da Figura 2.3) de ambos os lados. Portanto, ambas as fases 

contém ambos os componentes.  
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Figura 2.3 - Diagrama de equilíbrio LLV de mistura água-hidrocarboneto a T constante (Prausnitz et al., 1999). 

 

Nos diagramas de ELLV (Equilíbrio Líquido-Líquido-Vapor) de dois componentes à 

temperatura constante, a interseção da curva de ELV com o eixo y de um dos componentes 

corresponde à pressão de vapor do componente puro em questão (PHC
Sat ou PH2O

sat). No 

presente diagrama, encontra-se presente, ainda, um ponto de heteroazeotropia, devido à 

formação das duas fases líquidas distintas. Ponto de azeotropia, ou azeótropo, é aquele onde 

há inversão do comportamento líquido-vapor de um componente numa mistura. Tal 

comportamento pode ser comprovado, observando-se as composições de equilíbrio das fases 

líquida e vapor (x e y, respectivamente) para uma alimentação F sendo uma solução aquosa do 

hidrocarboneto a baixas concentrações. Nessa região, a composição da fase vapor é maior que 

a da fase líquida (y > x), quando o comportamento natural deveria ser o oposto já que a 

pressão de saturação do hidrocarboneto é menor que a da água.  

Um exemplo do comportamento de ELLV semelhante ao encontrado no diagrama da 

Figura 2.3 é o caso da mistura de p-xileno e água, pois a temperatura normal de ebulição deste 

orgânico (138,4 ºC) é superior à temperatura de saturação da água (100 ºC), à pressão de 

1atm. Consequentemente, a pressão de saturação do p-xileno também é inferior à da água. 
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2.3 – Energia solar 

 

De acordo com Lopes (2004), a energia solar é gerada no núcleo do sol à temperatura 

de aproximadamente 15.000.000 ºC e à pressão de 340 bilhões de vezes a pressão atmosférica 

da terra ao nível do mar. A energia resultante é tão intensa que ocorrem reações nucleares. 

Estas reações de fusão nuclear transformam quatro prótons ou núcleos de átomos de 

hidrogênio em uma partícula alfa, que é o núcleo do átomo de hélio. Ao mesmo tempo uma 

pequena parte da massa destes átomos se converte em energia, de acordo com a fórmula de 

Einstein (E = mc2), que flui do interior até a superfície do sol (fotosfera), sendo daí irradiada 

para todas as direções do espaço.  

Segundo Bezerra (1982), ao entrar na atmosfera parte dessa energia é absorvida pelas 

impurezas, gases, vapor d’água, etc., de modo que apenas 50% dessa potência chegam à 

superfície da terra. Nas aplicações correntes considera-se um valor médio correspondente em 

torno de 700 W/m2, para dias abertos e claros. 

Anualmente, o sol fornece cerca de 1,5×1018 kWh de energia para a atmosfera 

terrestre, o que corresponde a 10000 vezes o consumo mundial de energia para um mesmo 

período de tempo. Em apenas três dias, a quantidade de radiação solar incidente na terra é 

equivalente à energia armazenada em todas as fontes conhecidas de energia fóssil (petróleo, 

gás natural e carvão). Ainda, considerando o período de apenas um dia, a quantidade de 

radiação incidida no nosso planeta equivale a toda energia consumida no mundo por 27 anos 

(Aldabó, 2002). A Terra recebe somente dois milionésimos de toda a energia emitida pelo 

Sol. Levando-se em consideração a energia total emitida por essa estrela em um breve 

intervalo de um segundo, será correspondente a uma quantidade de energia muito superior do 

que a que foi consumida por toda a raça humana, desde o princípio de sua evolução até os dias 

de hoje. 

Pode-se afirmar, então, que a energia solar se configura como uma fonte energética 

de elevado potencial, pois é inesgotável, natural, não poluente, de elevada intensidade e, além 

de tudo, pode ser utilizada em quase todos os cantos do planeta. A tendência atual, 

especialmente com as limitações das fontes energéticas não renováveis, naturalmente, é que a 

pesquisa e aplicação da energia solar cresçam cada vez mais em todo o mundo. 

 



Revisão Bibliográfica 

 

38 

Rafael Eugênio Moura Ramos, Maio de 2012 
 

2.3.1 – Características 

 

A radiação solar é uma superposição de ondas eletromagnéticas e está distribuída do 

seguinte modo: 3% de ultravioleta, 42% de luz visível e 55% de infravermelho. Na Figura 2.4 

pode-se observar que os comprimentos de onda das radiações mencionadas no espectro da 

radiação solar estão compreendidos, respectivamente, entre 250nm e 400nm; 400nm e 750nm; 

e 1000nm a 4000nm. Pela figura, constata-se que a radiação solar é praticamente idêntica à 

radiação de um corpo negro a uma temperatura próxima de 6000 K. 
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Figura 2.4 - Espectro de emissão da radiação solar (Adaptado de Lund et al., 2008, apud Mota, 2010).                   

 

A radiação solar, devido a interações com as partículas na atmosfera subdivide-se em 

duas parcelas: a radiação direta, que não sofreu desvio de sua trajetória, e a radiação difusa, 

que por conta desses desvios, apresenta menor intensidade. A radiação total que chega à 

superfície da terra corresponde à soma dessas duas parcelas, direta e difusa, e segundo INPE 

(2010) e Duffie & Beckham (1991) é denominada de radiação global. De acordo com Aldabó 

(2002), a radiação difusa é resultante da dispersão causada por nuvens, vapor d’água, gases, 

cerração, partículas sólidas ou outra obstrução na atmosfera. Em um dia de tempo claro, as 

proporções entre elas variam ao longo do dia, sendo a direta 10 vezes superior à difusa 

quando o sol se encontra próximo do zênite (ponto mais perpendicular em relação ao solo), ao 

meio-dia, e aproximadamente igual quando o sol está próximo do horizonte.  
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Bezerra (1982) afirma que em um dia ensolarado e sem nuvens, a radiação difusa 

representa 10 a 16% da radiação global. Com o tempo parcialmente nublado, a radiação 

difusa pode se igualar à direta e em dias completamente cobertos, a incidência difusa 

corresponde à global. A variação da energia recebida é função da duração da irradiação solar, 

da massa de atmosfera atravessada, da inclinação dos raios e da nebulosidade. Esses fatores 

são determinados pela estação do ano, pela hora do dia, pela latitude e pelo estado do céu 

(Basso, 2008). 

Ao atingir a superfície terrestre, a radiação solar já se encontra bastante diluída, 

motivo pelo qual os sistemas de captação da energia do sol necessitam ocupar áreas tão 

extensas. Quando se deseja temperaturas elevadas em equipamentos que utilizem a energia 

solar, tem-se a necessidade de concentrar essa energia. De acordo com Basso (2008), a 

concentração da energia solar permite que se obtenham temperaturas de até 3.600 ºC. Para 

tanto, é necessário o emprego de sistemas óticos precisos, constituídos por espelhos planos 

heliostáticos e sistemas parabólicos de concentração. Levando-se em conta que a intensidade 

da radiação é menor no inverno, é fundamental buscar tecnologia de recepção, acumulação e 

distribuição da energia solar.  

O Brasil possui um dos mais elevados índices mundiais dessa fonte energética, 

especialmente na região Nordeste, onde, segundo Aldabó (2002), os valores típicos de 

radiação anual situam-se na faixa de 1752 kWh/m2 a 2190 kWh/m2; o deserto do Saara recebe 

em torno de 2600 kWh/m2 por ano; já na França os valores correspondentes estão entre 

apenas 1000 kWh/m2 e 1500 kWh/m2 , anualmente. 

  

2.3.2 – Aplicações 

 

A energia solar pode ser utilizada de forma direta ou indireta. Indiretamente tem-se o 

uso da biomassa, da energia eólica, da energia maremotriz, da fotossíntese, e até mesmo, 

distante, tem-se o uso das fontes não renováveis, como o petróleo e o gás natural, que foram 

originadas também por restos orgânicos, que utilizaram a energia proveniente do sol. 

O aproveitamento da energia solar de forma direta, de acordo com Lion (2007) pode 

ser dividido, dependendo da aplicação, nos seguintes grupos: aplicações térmicas, obtenção de 

força motriz, obtenção de eletricidade e obtenção de energia química. 

As aplicações térmicas utilizam a radiação solar para convertê-la em energia térmica 

na forma de calor. Exemplos dessas aplicações são: aquecimento de água; destilação; secagem 
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de frutas e grãos; refrigeração por absorção e adsorção; calefação e o cozimento de alimentos 

em fogões solares. No aquecimento solar de águas, dois tipos de equipamentos são mais 

utilizados: os coletores solares planos e os coletores concentradores. 

No que diz respeito à obtenção de energia mecânica, força motriz para diversas 

atividades como irrigação e bombeamento de água, essa pode ser obtida por duas maneiras: 

obtenção, primeiramente, de eletricidade por painéis fotovoltaicos e posterior alimentação de 

um motor elétrico; conversão térmica e posterior alimentação de um motor ciclo térmico. Na 

obtenção de eletricidade, o método de conversão mais usual é o método fotovoltaico, em que 

se utilizam fotocélulas para conversão direta da energia captada pelo sol em energia elétrica, 

que pode ser armazenada por uma bateria (Lion, 2007). A obtenção de energia química ocorre 

na natureza nas reações de fotossíntese das plantas, algas e alguns micro-organismos. Para 

aplicação humana, destacam-se as reações de oxidação avançada que utilizam como fonte de 

energia a radiação solar (reações fotoquímicas). 

 

2.4 – Destilação solar 

 

O primeiro destilador solar moderno foi construído em Las Salinas (Chile), em 1872, 

por Charles Wilson (Duffie & Beckham, 1991). Ele consistia de 64 tanques de água (4.459 

m2, no total) feitos de madeira pintada de negro com coberturas inclinadas de vidro, e supria 

20 mil litros diários de água potável para animais que trabalhavam nas minas. A maior parte 

dos destiladores solares que surgiram depois deste seguem basicamente seu desenho. Apesar 

dessa data relativamente recente, a destilação é considerada, há muito tempo, uma maneira de 

transformar água salgada em água potável. Já no século IV a.C., Aristóteles descreveu um 

método para evaporar água imprópria e então condensá-la para poder ser ingerida e, em 1593, 

o navegador “Sir” Richard Hawkins já usava a destilação solar para obter água potável do mar 

em suas viagens. 

O interesse na destilação solar foi retomado durante a década de 1950, e o objetivo 

era construir grandes destiladores centralizados. Porém, algum tempo depois, os cientistas 

perceberam que a destilação solar para grandes demandas era custosa demais em relação a 

outros tipos de destilação. Assim, a pesquisa deu ênfase a sistemas de destilação de pequeno 

porte, onde esse processo é geralmente utilizado para abastecer pequenas comunidades 

através da dessalinização da água do mar. Atualmente, com o aumento do preço dos 

combustíveis fósseis, aliado à demanda ambiental, essa situação tende a mudar, com um 
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provável crescimento no número de destiladores solares para instalações de médio e grande 

porte. Segundo Bezerra (2004), a produção de água destilada a partir de corpos d’água 

contaminados é uma alternativa, pois testes de laboratório mostram que o destilador solar 

pode eliminar, além de sólidos não voláteis, bactérias. 

A destilação solar feita por um destilador solar tipo tanque raso é uma tecnologia 

simples que é similar ao ciclo natural da água: a radiação solar aquece a água contida em um 

tanque raso revestido por uma superfície negra; a água evapora e, então, condensa ao entrar 

em contato com a superfície da cobertura (de temperatura mais baixa); por fim, a água 

destilada é coletada na parte lateral do destilador, por canaletas.  Um efeito estufa ocorre no 

interior do destilador (energia solar fica aprisionada dentro da câmara), pois a cobertura é 

transparente à radiação solar e opaca à radiação térmica emitida pela água do tanque. Quando 

a água evapora, as impurezas (componentes pesados) permanecem no tanque, constituindo o 

resíduo. 

A Figura 2.5 mostra um esquema simplificado de funcionamento de um destilador de 

tanque raso, de simples (único) efeito e com duas superfícies de condensação (“duas águas”).  

 

 

Figura 2.5 - Esquema de destilador solar (Soares, 2004). 

 

A cobertura de vidro é instalada em posição inclinada para permitir o fluxo das gotas 

de água destilada e evitar que estas caiam de volta para o tanque, o que causaria uma perda 

por reevaporação. O destilador deve ter um grande comprimento no sentido leste-oeste, com o 

objetivo de maximizar o ganho solar. 

Diferentemente de outros equipamentos do sistema solar, como o coletor solar e o 

reservatório térmico, que se encontram disponíveis em estabelecimentos comerciais, o 
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destilador solar deve ser construído. A correta montagem desse equipamento é crítica, já que é 

o elemento mais importante do sistema. Assim, uma revisão bibliográfica das partes 

constituintes de um destilador solar é fundamental, a fim de permitir a escolha dos melhores 

materiais e a melhor forma de montagem. Nesse sentido, Maluf (2005) afirma que geralmente 

é preferível que os destiladores sejam construídos em pequenos módulos, pois assim as 

unidades podem ser adicionadas ou subtraídas, a manutenção e limpeza podem ser feitas com 

equipamentos mais simples e por mão de obra menos qualificada, além de poder ser feita 

alternadamente, sem interromper totalmente a produção. Apesar de terem menor capacitância 

térmica, os destiladores menores produzem mais água por área (Duffie & Beckham, 1991). 

O tamanho ótimo para destiladores pequenos está entre oitenta e noventa centímetros 

de comprimento (Maluf, 2005). De acordo com Pina (2004), o destilador deve ter um grande 

comprimento no sentido leste-oeste, com o objetivo de maximizar o ganho solar. Segundo 

Bezerra (2004), os vitrais dos destiladores duas águas (duas superfícies de condensação) 

devem sempre ter a orientação norte – sul, com uma das faces voltadas ao nascente e a outra 

ao poente, de modo a melhor aproveitar a incidência dos raios solares. 

Os materiais utilizados para a construção de destiladores solares devem possuir uma 

série de características, como: longa vida útil nas condições às quais serão expostos ou 

suficientemente baratos para serem substituídos quando necessário; atoxidade; inércia 

química; resistência às altas temperaturas; resistência à corrosão; peso e tamanho adequados 

ao transporte e montagem. Uma construção mais cara e bem feita pode levar a economias 

futuras, pois muitos dos destiladores de baixo custo construídos foram abandonados em pouco 

tempo.  

 

2.4.1 – Sistemas híbridos 

 

Os sistemas híbridos de destilação solar são aqueles sistemas que contém, além do 

destilador solar (onde ocorre o processo de destilação), outros equipamentos e/ou sistemas 

auxiliares visando a melhorar o rendimento do processo de destilação. Como exemplos dessa 

situação, tem-se o trabalho de Lopes (2004). Esse autor utilizou um sistema composto de um 

coletor solar para pré-aquecer a água de alimentação do destilador, bem como um painel 

fotovoltaico conectado a uma resistência elétrica para aquecimento adicional da água presente 

no tanque do destilador. Para pré-aquecer a água de alimentação do destilador pode-se fazer 

uso de um aquecedor solar, como no presente trabalho. 
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2.4.2 – Constituintes de um destilador solar 

 

Os principais componentes de um destilador solar tipo tanque raso são: tanque; 

cobertura; suportes; canaletas e isolamento térmico. 

 

2.4.2.1 – Tanque 

 

O tanque contém a água de alimentação, normalmente salobra ou salina. Logo, este 

deve ser a prova d’água e corrosão e deve ser pintado de uma cor escura, para que possa 

absorver melhor a radiação incidente e transformá-la em calor. 

 Maluf (2005) cita alguns fatores importantes na escolha do material do tanque: 

durabilidade, custo, disponibilidade, limpeza, portabilidade e toxicidade. No trabalho, 

recomenda-se o concreto, pela simplicidade e baixo custo, mas é propenso ao surgimento de 

trincas. Esse autor afirma que metais não são indicados para o tanque, pois facilmente 

danificam-se. O cobre, o ferro galvanizado e o alumínio anodizado são alguns exemplos 

citados, todos com pouco tempo de vida útil. Em termos quantitativos, sabe-se que tanques 

feitos de cobre são destruídos em poucos anos. Os de ferro galvanizado e alumínio anodizado 

duram apenas alguns meses. Uma sugestão dada é o uso de alumínio revestido com borracha 

de silicone, que tem uma boa durabilidade (de 10 a 15 anos). Deve-se considerar que as 

reações químicas são aumentadas com o aumento da temperatura no tanque e assim, mesmo o 

alumínio naval, que dura 20 anos no mar (a 25 ºC), teria durabilidade de apenas um ou dois 

anos a 50 ºC.  

 

2.4.2.2 – Suportes e cobertura 

 

Há dois suportes para o destilador solar: o suporte metálico da base e os suportes da 

cobertura. Estes últimos são geralmente feitos com metal, como o alumínio e o aço 

galvanizado. Apesar de sujeitos à corrosão, eles duram bastante se devidamente protegidos, 

mas o silicone de vedação adere bem ao alumínio, o que torna esse material indicado ao uso 

como suporte da cobertura; o suporte metálico da base do destilador serve para a sustentação 

do mesmo e geralmente é de um metal pintado (como o ferro).  
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A cobertura é o componente mais importante do destilador solar, pois é responsável 

pela máxima transmissão da radiação solar para o tanque do destilador; mantêm o calor 

gerado no interior do destilador (efeito estufa); além de permitir a condensação e fluxo da 

água destilada. Devido à exposição à radiação ultravioleta, o material deve resistir bem a esta 

e, como as temperaturas podem alcançar 70 ºC deve suportar seu próprio peso nessas 

condições, além de não expandir muito, o que pode danificar a vedação. Além disso, a 

cobertura deve ser resistente, capaz de suportar ventos e chuvas. O fluxo da água que 

condensa na superfície da cobertura deve ocorrer com a formação de uma lâmina de água, em 

vez de gotas de água. Nesse sentido, recomenda-se que a superfície da cobertura seja lisa, sem 

rugosidade que possa ocasionar a formação de gotas localizadas. Além disso, é necessário que 

o material tenha uma boa molhabilidade à água. Tal propriedade mensura a tendência de um 

determinado fluido de espalhar ou aderir sobre uma superfície sólida.  

Considerando todos esses fatores, o melhor material é o vidro. O plástico, a 

princípio, pode ser utilizado, mas a maioria dos plásticos se deteriora sob altas temperaturas, 

apresenta uma baixa molhabilidade, além de ter uma eficiência energética menor, pois o efeito 

estufa produzido pelo vidro é mais intenso do que o efeito estufa produzido pelo plástico. 

Além disso, devido à baixa molhabilidade do plástico, o fluxo de destilado na cobertura é por 

gotas d’água. Tal efeito é denominado de wettable e gera perdas de produção devido ao 

gotejamento do destilado de volta ao tanque. 

 Com relação aos tipos de vidro para a cobertura, Lopes (2004) afirma que quanto 

maior a percentagem de óxido de ferro (Fe2O3) presente no vidro, maior são as perdas por 

absorção e menor a percentagem de radiação transmitida, ou seja, o vidro é menos 

transparente, o que acarreta em menor transmitância. O vidro temperado é o melhor material 

em termos de molhabilidade e resistência a altas temperaturas. É também de 3 a 5 vezes mais 

resistente que o vidro comum, além de ser mais seguro para se trabalhar, no entanto apresenta 

um custo mais elevado. O vidro mais delgado apresenta melhor desempenho, porém é mais 

frágil e deve ser evitado para vãos maiores que 60 cm. 

 

2.4.2.3 – Canaletas 

 

As canaletas de coleta localizam-se na base da cobertura de vidro e servem para 

coletar a água condensada e levá-la ao tanque de armazenamento. Estas devem ser pequenas, 

para não provocar sombreamento no tanque. Segundo Maluf (2005), o material mais indicado 
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é o aço inoxidável, mas o alumínio e o PVC também são opções viáveis. No caso particular 

desse trabalho, as canaletas são de vidro, unindo o tanque à cobertura do destilador (design 

próprio).  

 

2.4.2.4 – Componentes auxiliares 

 

Os principais componentes auxiliares são o isolamento térmico e os vedadores (ou 

selantes). O isolamento térmico serve para evitar perdas de calor para o ambiente, 

aumentando a eficiência do destilador em até 14% para tanques rasos, e geralmente é utilizado 

por baixo do tanque. Se construído com bom isolamento térmico, durante a noite também há 

destilação devido ao calor armazenado na água presente no tanque. Segundo Maluf (2005), 

pode-se utilizar areia na base para diminuir as perdas de calor, pois ela atua como um 

armazenador de calor, que o acumula durante o dia e passa esse calor residual para o tanque à 

noite, mantendo o processo de destilação após o pôr do sol. Geralmente se usa fibra de vidro 

na espessura de 0,10 m como isolamento térmico para o destilador solar, pois sua 

condutividade tem um valor baixo (k = 0,037 W/m.K).  Al-Hinai et al. (2002), a partir de um 

modelo matemático constatou como espessura de isolamento ótima esse mesmo valor de 0,10 

m para o destilador. 

 A vedação também é um fator importante, especialmente por manter o ar quente 

preso dentro da estrutura, evitando perda extra de calor. Uma vedação ineficiente pode 

permitir ainda a entrada de água de chuva e insetos no tanque, além da fuga de vapor e 

consequente perda de destilado. A literatura recomenda, para tanto, o silicone moldado in loco 

(Sousa, 2010). 

É importante enfatizar que, no contexto do sistema solar, onde a água entra pré-

aquecida no destilador, o isolamento térmico e a vedação são de extrema importância em todo 

o sistema, já que se deve evitar ao máximo a perda de calor da água, pois do contrário, o pré-

aquecimento proporcionado pelo aquecedor solar não tem grande contribuição. 

 

2.4.2.5 – Parâmetros importantes 

 

Além das partes já descritas, ainda existem dois parâmetros importantes a serem 

observados na construção e operação de destiladores solares: a inclinação da cobertura e a 

altura de lâmina d’água do tanque. 
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Quanto ao ângulo de inclinação da cobertura, sabe-se que este tem influência na 

quantidade de radiação solar que entra no destilador. Esse ângulo deve ser o mais ortogonal à 

superfície possível, de modo que ainda seja possível o escoamento do destilado. Quanto 

menor o ângulo de inclinação, mais radiação é transmitida pelo vidro. Baseando-se em 

Bezerra (2004), escolheu-se o ângulo de 20º como ideal em termos energéticos, já que 

permite uma boa transmissão de radiação solar (a perda por reflexão é menor). Maiores 

ângulos de inclinação provocam um aumento na condensação devido ao aumento da área da 

cobertura, mas apresentam maior perda por convecção do ar presente, além de menor 

eficiência energética. O modelo computacional empregado no trabalho de Al-Hinai et al. 

(2002) indicou como inclinação ótima um ângulo de 23o com a horizontal. 

Sousa (2010) estudou o desempenho simultâneo de dois destiladores solares de 

tanque raso, sendo um deles com inclinação de 20o e o outro, de 45o. O resultado da 

comparação foi que não houve diferença significativa em termos de rendimento, o que indica 

que a maior área de condensação do destilador de 45º compensou o menor efeito energético. 

Assim, uma inclinação pequena é sugestiva, pois se gasta menos vidro, o destilador tem 

volume e peso menores (custando menos) e a quantidade de ar entre a água e o vidro é menor, 

o que diminui as perdas por convecção, aumentando a eficiência energética. 

Quanto à profundidade da água no tanque, recomenda-se um valor entre 1,5 cm e 2,5 

cm (Al-Hayek, 2004 e McCracken, 1985, apud Maluf, 2005). De modo geral, quanto mais 

raso o tanque, melhor. Mas, se o tanque for raso demais seca facilmente (em um dia de verão 

o destilador pode evaporar 0,5 cm de profundidade de água) e há maior deposição de sais, o 

que não é positivo para seu desempenho, pois a maior concentração de sais provoca um 

aumento no ponto de ebulição da solução, o que dificulta a evaporação. Além desse fato, a 

camada de sais depositada cobre a superfície negra do tanque, o que diminui a produção de 

calor. Al-Hinai et al. (2002), por exemplo, indica uma lâmina de água ótima de 0,05 m. 

Profundidades maiores reservam uma energia térmica extra, o que aumenta a produção 

noturna, quando a temperatura do ar ambiente é menor. Na prática, no entanto, nenhum 

destilador com tanques mais profundos atinge a eficiência típica de 43% dos destiladores de 

tanque rasos. 

Bezerra (2004) afirma ainda que a distância entre a cobertura de vidro e a superfície 

da água é outro parâmetro importante na configuração do destilador solar e não deve ser 

maior que cinco ou sete centímetros. À medida que a distância entre o vidro e a água aumenta 
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as perdas térmicas por convecção com o ar presente também aumentam e a eficiência do 

destilador diminui. 

 

2.4.3 – Balanço energético e eficiência 

 

O estudo do balanço energético de um destilador solar é fundamental para a análise 

da eficiência energética desse equipamento, visando à otimização do mesmo (com a 

diminuição das perdas térmicas). Segundo Duffie & Beckham (1991), o balanço energético do 

destilador necessita que o total da energia solar absorvida, Gτα, seja igual à energia 

transferida da cobertura, qc, g-a e qr, g-a, mais as perdas pelo fundo e pelas bordas do destilador, 

qk, mais a energia armazenada dentro do sistema, (dTb/dt)(mCp)b. A produção da água é 

diretamente proporcional à energia útil, qe. A máxima produção do destilador ocorre quando a 

energia de evaporação de uma quantidade de água for igual à energia solar incidente sobre o 

destilador, o que, na prática, não é possível devido às perdas térmicas. 

Para uma unidade de superfície do destilador solar, a uma intensidade de radiação 

solar G, o balanço energético para a água no interior do destilador (tanque e cobertura) pode 

ser escrito pela Equação (2.10):  

 

bp
b

kgbcgbre mC
dt

dT
qqqqG ).(,, ++++= −−τα  (2.10) 

 

Em que e, r, c e k representam evaporação-condensação, radiação, convecção e 

condução, respectivamente. Os índices b e g referem-se ao tanque e cobertura, 

respectivamente. τ representa a transmitância da cobertura, e α a absorbância da chapa 

metálica em contato com o tanque. A massa de água no tanque é representada por mb, Cpb é a 

capacidade calorífica específica da água no tanque e Tb é a temperatura da água no tanque. A 

Figura 2.6 ilustra os fluxos de energia em um destilador solar, em que G é a radiação solar 

incidente e o calor útil é o termo qe, de modo que os outros índices de q representam as perdas 

energéticas diversas.  
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Figura 2.6 - Fluxos de energia em um destilador solar – (Pina, 2004). 

 

Sabendo-se que a capacitância térmica do vidro é normalmente inferior à da água, 

então, pode-se desprezar a energia solar absorvida pelo vidro. Assim, considerando 

aproximadamente a mesma área da cobertura e do tanque, o balanço de energia na cobertura 

pode, por sua vez, ser escrito por: 

 

agragckgbcgbre qqqqqq −−−− +=+++ ,,,,  (2.11) 

 

A Equação (2.11) mostra que ocorrem perdas energéticas por condução, convecção e 

radiação, tanto na base quanto no topo do destilador e a máxima eficiência do destilador 

ocorre com a maior minimização possível dessas perdas de calor para o meio. 

A eficiência instantânea do destilador é definida pela razão entre o calor transferido 

pela evaporação-condensação (calor útil) e a radiação que chega ao destilador naquele 

momento, como consta na Equação (2.12). 

 

TC GA

q

.
e=η  (2.12) 

 

Integrando essa Equação para um período (dia, mês ou ano), tem-se o desempenho 

do destilador. Numericamente, a integral é equivalente ao somatório de cada adição da 

variável dependente (calor útil ou radiação solar) a um determinado tempo com o seu valor no 

tempo seguinte, dividida por dois e multiplicada pelo intervalo de tempo (método dos 



Revisão Bibliográfica 

 

49 

Rafael Eugênio Moura Ramos, Maio de 2012 
 

trapézios para integração numérica), conforme pode ser visto na Equação (2.13). A partir de 

resultados experimentais pode-se chegar à eficiência efetiva do sistema, que considera 

algumas perdas (gotas que caem diretamente no tanque, vazamentos nas canaletas, etc.), 

utilizando o produto de hfg por mp no lugar de qe: 
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Onde: mp é a taxa de destilado produzido pelo destilador, em kg/s, e hfg é o calor latente de 

vaporização, em kJ/kg, que equivale ao calor útil qe (do balanço energético) considerando as 

perdas por vazamentos; AC é a área útil do tanque do destilador, em m2; GT é a radiação solar 

global incidente por unidade de área, em W/m2; “t2 – t1” é o intervalo de tempo considerado 

entre um dado e outro. 

De acordo com McCracken (1985) apud Maluf (2005), há diversas perdas 

energéticas típicas em um destilador solar do tipo tanque raso, que vão resultar em uma 

eficiência energética média na faixa de 38% a 43%. A Tabela 2.4 mostra a relação dessas 

perdas energéticas e seus respectivos percentuais médios, relatados por aqueles autores. Elas 

são causadas pela reflexão da radiação incidente na cobertura; absorção no vidro; radiação da 

cobertura de vidro para o céu; convecção do vidro para o ambiente; condução da base do 

reservatório para o solo; e outras perdas menores devido aos vazamentos de calor. 

 

Tabela 2.4 - Perdas térmicas em um destilador tanque raso. 

Tipos de perdas térmicas Valor (%) 
Reflexão 10 

Absorção no vidro 10 
Radiação da cobertura-amb. 3,7 
Convecção cobertura-amb. 12,2 

Condução na base 5 - 16 
Vazamentos de calor 9,7 

Total de perdas 50,6 - 61,6 
Eficiência 38,4 - 49,4 
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Nesse contexto também, Bilal et al. (1998) afirmam que a produtividade (e 

consequentemente, a eficiência energética) de um destilador solar pode ainda ser aumentada 

com a presença de alguns materiais absorventes no tanque, como corantes, tintas e tapete de 

borracha.  

 

2.4.4 – Tipos de alimentação no destilador 

 

Existem duas formas básicas de se realizar a alimentação do destilador solar: em 

batelada, ou seja, de forma transiente (descontínua); ou de forma contínua. No primeiro modo, 

enche-se o tanque com o volume desejado, normalmente no início do dia ou na noite anterior 

e acompanha-se o processo de destilação solar; o segundo modo de alimentação (contínuo) é 

realizado com uma vazão contínua de alimentação. 

A alimentação em batelada pode ser feita de dois modos distintos: o primeiro caso 

consiste na alimentação de uma quantidade específica de água (15L, por exemplo), 

permanecendo assim por vários dias destilando até que toda a água alimentada evapore e 

deixe no tanque somente os sais secos. Desse modo, a água do tanque fica a cada dia mais 

concentrada, mas com um nível de lâmina d’água gradativamente menor. No segundo caso, 

alimenta-se o destilador com uma quantidade fixa, mede-se o nível da lâmina d’água, e, então, 

ao final de cada dia de operação, preenche-se o tanque com mais água, de modo a manter o 

mesmo nível inicial. Nessa configuração, a água do tanque vai se concentrando, aos poucos, 

com um nível aproximadamente constante. 

No modo de alimentação contínua, para a manutenção do nível de lâmina d’água no 

tanque do destilador, necessariamente, deve-se ter a vazão de alimentação do destilador 

(entrada) igual à vazão de destilação (saída), garantindo a hipótese de regime estacionário (no 

qual as propriedades não variam com o tempo). É importante ressaltar, no entanto, que no 

aspecto da energia, o regime permanente não é atingido devido à fonte energética ser 

transiente, apesar do processo ser contínuo. No caso de se ter uma corrente de reciclo na água 

do tanque do destilador, a vazão de alimentação pode ser superior à vazão de destilação, já 

que nesse caso têm-se duas correntes de saída para uma de entrada. Havendo ou não o reciclo 

da água do tanque do destilador, se a alimentação é contínua, esta deve vir pré-aquecida a fim 

de não resfriar a água do tanque, que se encontra em processo de destilação solar. Nesse caso, 

é necessário o uso de um sistema híbrido com pré-aquecimento do fluido de alimentação do 

destilador, como explicado na seção 2.4.1. 
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2.5 – Aquecedor solar 

 

Um sistema básico de aquecimento solar de águas é constituído de coletores solares 

planos, reservatório térmico (boiler) e caixa d’água. A Figura 2.7 mostra esse sistema, onde 

podem ser observados: a caixa d´água, que é a alimentação do sistema; os coletores solares; e 

o reservatório térmico, com as devidas conexões. Na Figura 2.7 pode-se ver, ainda, a entrada 

de água fria nos coletores (tubulação em azul), e a saída de água quente dos mesmos, em 

direção ao boiler (tubulação em vermelho). 

 

 

Figura 2.7 - Esquema de aquecedor solar de água (Soletrol, 2010). 

 

De acordo com ABNT (1992) apud Basso (2008), a NBR 12269 sugere a instalação 

de meios para limitar a pressão do reservatório térmico a valores que não excedam os limites 

de pressão especificados pelo fabricante. Um dispositivo de alívio de pressão deve ser 

utilizado para este fim: respiro (suspiro) ou válvula de alívio. No caso de respiro, a tubulação 

deve ser livre, desobstruída e aberta à atmosfera o tempo todo. 

 

2.5.1 – Modos de operação 

 

Existem basicamente quatro formas de operação de um aquecedor solar constituído 

por coletores solares planos. Duas dessas formas estão relacionadas à troca de calor, se é feita 

direta ou indiretamente; as outras duas formas tratam da circulação de água entre coletor e 
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boiler, que pode ser realizada por termossifão (circulação natural) ou com o auxílio de 

bombas (circulação forçada). 

No caso da troca de calor direta, a circulação do fluido é em circuito aberto, ou seja, 

o fluido de aquecimento é o próprio fluido de trabalho, apresentando a vantagem de não 

utilizar um outro fluido para o aquecimento e o calor ser transmitido diretamente ao fluido de 

interesse. Na troca de calor indireta, a chamada circulação em circuito fechado, utiliza-se um 

outro fluido para aquecimento e a transferência de calor deste ao fluido de interesse é 

realizada dentro do boiler através de tubulações que funcionam como um trocador de calor. 

Essa operação tem a vantagem de recircular o fluido de aquecimento, que pode, então, ter 

propriedades térmicas mais adequadas ao aquecimento térmico, estando apto a alcançar 

temperaturas mais elevadas. Além disso, o fluido de aquecimento pode ser isento de 

propriedades corrosivas ou incrustantes, o que aumenta o tempo de uso do coletor solar e do 

boiler, diminuindo, consequentemente, os custos operacionais. 

A circulação natural, denominada de termossifão é a circulação baseada na diferença 

de densidade causada pelo gradiente de temperatura no coletor solar e se baseia no fato de 

que, quanto maior a temperatura da água, menor sua densidade. Esse princípio pode ser bem 

visualizado na Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 - Esquema de funcionamento de aquecedor solar com termossifão (Soletrol, 2010). 

 

Como se pode observar na Figura 2.8, o boiler está em um nível mais alto que os 

coletores, e por gravidade, a água passa do boiler para os coletores. O sol, então, aquece essa 
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água, que passa a estar mais quente e menos densa e tende a subir para o boiler e deslocar a 

água fria deste para os coletores, que é então aquecida novamente, gerando um ciclo que 

promove a circulação natural da água. Como se pode ver na ilustração final da Figura 2.8, 

quando há necessidade de água quente, ela é retirada do boiler, e a água fria da caixa d’água 

completa o volume do boiler, de modo que este esteja sempre cheio de água. A água fria da 

caixa esfria a água do boiler, o que dá continuidade ao processo de circulação. A circulação 

natural só é interrompida quando a intensidade da radiação solar é insuficiente para manter a 

temperatura em níveis diferentes ou quando se alcança o equilíbrio térmico entre o coletor e o 

boiler. 

De acordo com Basso (2008), a caixa d’água deve estar com seu fundo, no mínimo, a 

20 cm acima do nível superior do reservatório térmico e este, a pelo menos 10 cm acima do 

lado superior dos coletores. A altura da caixa não deve exceder à pressão máxima de trabalho 

do reservatório térmico. A tubulação de alimentação deve ter registro de gaveta e fazer um 

sifão de, pelo menos, 50 cm acima de sua parte mais baixa e próxima ao reservatório térmico, 

a fim de evitar o retorno de água quente para a tubulação de alimentação. A mesma deve ter 

registro de gaveta e uma queda mínima de 3%. Entre o nível inferior do boiler e a saída de 

água quente do coletor deve existir um desnível de pelo menos 0,6 m. Segundo aquele autor, 

uma desvantagem da circulação natural é que a baixa velocidade de fluxo da água pode 

ocasionar deposição de sais, diminuindo a seção dos tubos (consequente diminuição da 

eficiência do sistema) e, até mesmo, do reservatório térmico. 

Na circulação forçada, utiliza-se uma bomba para promover a circulação do fluido 

entre o coletor e o boiler. Essa configuração apresenta a vantagem de permitir a utilização do 

coletor solar sem inclinação aparente, apenas com a inclinação da latitude local. É um sistema 

indicado para médias e grandes instalações (acima de 15 placas e depósito de 1500L). 

No caso do presente trabalho, a circulação utilizada foi do tipo termossifão e a troca 

de calor foi de modo direto, sendo o fluido de aquecimento a própria água de produção (o 

fluido de trabalho). 
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2.5.2 – Coletor solar 

 

O coletor solar, assim denominado, é um equipamento para aquecimento de fluidos, 

normalmente a água, a partir da energia irradiada pelo sol. No mesmo, a energia solar 

absorvida é transferida ao fluido na forma de calor. Existem três principais tipos de coletores 

solares: planos, concentradores e os coletores concentradores parabólicos (CPC). 

Os coletores solares planos são os mais comumente utilizados no aquecimento solar 

de águas. Esses coletores recebem tanto a radiação solar direta quanto a difusa, mas não tem a 

capacidade de direcionar os raios solares em um ponto, como fazem os coletores 

concentradores, e por esse motivo, a temperatura máxima que podem alcançar geralmente é 

inferior a 80 ºC. 

Os elementos constituintes dos coletores planos são: placa metálica absorvedora 

(com aletas), cobertura de vidro, caixa e isolamento térmico. O coletor funciona, em resumo, 

do seguinte modo: os raios de sol atravessam o vidro da tampa, esquentam a placa 

absorvedora e as aletas, de cobre ou alumínio (pintadas com tinta escura para aumentar a 

absorção da radiação solar), e o calor passa, então, para a água que se encontra dentro dos 

tubos (ou serpentina). 

Assim como no destilador solar, também no coletor solar com cobertura transparente 

ocorre o efeito estufa. Tal fenômeno é responsável pelo aprisionamento do calor no interior do 

mesmo, o que aumenta a energia térmica do sistema. Isso ocorre porque a cobertura 

transparente recupera grande parte da radiação emitida pela superfície negra da placa 

absorvedora. O comprimento de onda dessa radiação emitida é tão menor quanto maior a 

temperatura da chapa. De acordo com Bezerra (1982), para uma temperatura na faixa de 60 a 

70 ºC, a chapa emite uma radiação de comprimento de onda entre 4µm e 7µm, que se 

encontra na faixa de emissão do infravermelho.  

De acordo com Esteban et al. (2005) e Lopes (2004), os coletores solares podem ser 

utilizados em conjunto com o destilador solar para melhorar a eficiência deste, através do pré-

aquecimento da água. Mas, mesmo assim, é importante o estudo desse equipamento, a fim de 

permitir o melhor aproveitamento energético. Lopes (2004) descreve os principais aspectos de 

um coletor solar plano, apresentando detalhes da construção do coletor, materiais utilizados e 

balanço energético. Alguns dos elementos que constituem o coletor, como a cobertura de 

vidro e o isolamento térmico, já foram apresentados na seção sobre destiladores (2.4.2), 
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porém serão comentados no decorrer desta seção (2.5), pois apresentam algumas 

particularidades nos coletores. As principais equações para o cálculo da eficiência de um 

coletor solar plano são mostradas na seção 2.5.2.4. 

Para que os coletores planos tenham um ótimo aproveitamento energético, devem ser 

instalados de forma que a superfície de captação da energia solar fique o mais perpendicular 

possível aos raios solares. No caso do hemisfério Sul, seu posicionamento deve ser ao norte 

geográfico e sua inclinação depende da latitude do local. A inclinação dos coletores 

geralmente segue a seguinte regra básica: inclinação ideal = Latitude do local + 10º. No caso 

da cidade de natal, que apresenta latitude de aproximadamente 6º, a inclinação do coletor 

deverá, então, ser de 16º (Soletrol, 2012). 

A Figura 2.9 apresenta um corte esquemático de um coletor solar plano, com seus 

constituintes separados. 

 

 

Figura 2.9 - Componentes de um coletor solar plano (Bezerra, 1982). 

 

2.5.2.1 – Placa absorvedora 

 

A placa absorvedora é o item mais importante do coletor solar. Por isso, sua 

construção deve seguir critérios rígidos relativos à estanqueidade e aderência, pois a placa é 

constituída do conjunto chapa-tubo, formando uma única peça. 

O cobre e o alumínio são os materiais mais utilizados na construção da placa 

absorvedora. O uso do alumínio reduz sensivelmente os custos de fabricação. Além disso, 

analisando-se a Tabela 2.5, percebe-se que a condutividade térmica do cobre é 

significativamente maior que a do alumínio, sendo praticamente o dobro em termos absolutos. 

Segundo Aldabó (2002), o cobre tem uma resistência à corrosão muito superior a outros 

materiais, como o aço e o alumínio, e, por isso, não necessita de proteção (verniz) ou 
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inibidores contra a corrosão, e a instalação dispensa manutenção por muitos anos. Essas 

características permitem afirmar que o cobre é o melhor material, em termos energéticos e 

operacionais, para constituir os tubos da placa absorvedora dos coletores solares.  

 
Tabela 2.5 - Propriedades do alumínio e do cobre (Lopes, 2004). 

Propriedades 
 

Alumínio 
 

Cobre 
 

Massa específica (g/cm3) 2,7 8,92 
Temperatura de fusão sob pressão atmosférica (ºC) 660 1083 

Condutividade térmica entre 25 e 100 ºC (cal/s.m.ºC) 49 92 
Resistividade a 20 ºC (Ώ.m) 2,8 x 10-8 1,7 x 10-8 

Coeficiente de temperatura da resistividade (ºC) 390 390 
Coeficiente de dilatação linear a 25 ºC (l/ºC) 23 x 10-6 17 x 10-6 

 

Com o intuito de aumentar a absorvidade da placa, faz-se um tratamento na mesma, 

que pode ser uma pintura com tinta preto fosco, ou um tratamento químico com superfícies 

seletivas. Na pintura simples de preto fosco, segundo Bezerra (1982), há duas considerações 

importantes que influem no rendimento do coletor: a pintura deve ser feita com a utilização de 

pistola e uma única vez; a tinta deve ser fosca para evitar a reflexão da radiação, bem como, 

possuir resistência mecânica às elevadas temperaturas da placa absorvedora, que podem 

alcançar valores superiores a 80 ºC. Vale salientar que essa pintura deve ser tão delgada 

quanto possível, pois do contrário, pode até servir como isolante térmico, pois é má condutora 

de calor.  

Bezerra (1982) afirma que as superfícies seletivas geralmente são de óxido de cobre; 

níquel-preto; ou cromo-preto. Apesar da maior eficiência que proporcionam aos coletores 

solares, aquelas não são comercializadas em larga escala a custos razoáveis. Logo, a pintura 

de preto fosco é mais comumente utilizada e, apesar da menor eficácia, apresenta resultados 

satisfatórios. 

 

2.5.2.2 – Cobertura e caixa do coletor 

 

No caso dos coletores solares planos, a cobertura (superfície transparente) tem duas 

importantes funções: reduzir as perdas por convecção, pelo fato de isolar a placa absorvedora 

do contato direto com o ar ambiente; e provocar o efeito estufa, como ocorre no destilador 

solar, pois a superfície é transparente à radiação solar e opaca à radiação térmica emitida pela 

placa absorvedora sob aquecimento.  
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Diferentemente dos destiladores solares, a cobertura transparente usada nos coletores 

não necessita ter uma boa molhabilidade, o que sugere o uso do plástico ou acrílico. Porém o 

vidro ainda é o material mais indicado devido à resistência às altas temperaturas. É utilizado 

geralmente na espessura de 3 mm. 

A caixa do coletor é o elemento estrutural do mesmo e pode ser construída dos 

modos e materiais a seguir: fibra de vidro; chapa de ferro galvanizado; plástico rígido; 

fibrocimento; chapa ou perfil de alumínio; alvenaria de cimento; madeira. Dentre esses 

materiais, a escolha depende do custo e da disponibilidade e a preferência deve ser dada 

àqueles materiais com baixa condutividade térmica, o que ajuda a reduzir as perdas térmicas 

para o meio. Nesse contexto, a madeira seria indicada por possuir uma baixa condutividade 

térmica, no entanto apresenta uma reduzida vida útil quando submetida às intempéries. O que 

geralmente é usado em coletores solares planos é o perfil de alumínio, que facilita a 

construção da caixa e dispensa a mão de obra de acabamento.  

 

2.5.2.3 – Isolamento térmico e vedação 

 

Assim como nos destiladores solares, o isolamento térmico é fundamental a fim de 

diminuir as perdas de calor para o ambiente a níveis aceitáveis. No caso dos coletores solares 

para aquecimento de água, frequentemente é utilizada lã de vidro (k = 0,038 W/m.K), que 

resiste bem até temperaturas próximas a 450 ºC, ou espuma de poliuretano (k < 0,03 W/m.K). 

Além de uma baixa condutividade térmica, o isolamento deve ter as seguintes características: 

baixo custo, resistência às temperaturas de trabalho, boa resistência mecânica e resistência às 

intempéries. Juntamente com o isolamento do coletor solar, é necessário, também, um 

isolamento térmico para as tubulações que comunicam o coletor com o reservatório térmico, a 

fim de evitar uma maior perda térmica (no caso, da água em circulação) para o meio.  

A vedação é realizada na superfície externa do coletor solar. A mesma é essencial 

para evitar interferências externas e a perda extra de calor para o meio. Além disso, a vedação 

impede a entrada de água de chuva e da própria umidade, responsável pela degradação do 

isolamento térmico e da pintura da placa absorvedora. 
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2.5.2.4 – Eficiência energética de um coletor solar plano 

 

Para que os coletores solares planos apresentem um aproveitamento energético 

adequado, algumas considerações básicas são feitas: a cobertura deve possuir alta 

transparência para a radiação solar e alta absorvidade para a radiação infravermelha; a placa 

absorvedora deve ser preta para garantir maior absorção de energia e possuir alta 

condutividade térmica para transferir esta energia ao fluido de trabalho; a caixa do coletor 

solar plano deve ter um excelente isolamento térmico na parte lateral e na parte inferior, que 

minimize as perdas de calor para o ambiente, e possuir uma eficiente vedação para impedir a 

entrada de umidade. Essas características contribuem para que o rendimento do coletor solar 

seja satisfatório. No entanto o cálculo dessa variável envolve uma série de outros parâmetros e 

certa complexidade experimental. 

Em resumo, o rendimento de um coletor solar plano é dado pela Equação (2.14): 

 

∫

∫
=

2

1

2

1

t

t
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t

t

u

dtGA

dtQ

η  (2.14) 

Onde η é o rendimento (ou eficiência energética), Qu é a energia transferida ao fluido 

de trabalho (calor útil), GT é a radiação solar global incidente por unidade de área do coletor e 

AC é a área útil do coletor. 

Em regime permanente, a energia transferida ao fluido de trabalho é definida pela 

diferença entre a energia solar absorvida pelo coletor solar e as perdas térmicas, como mostra 

a Equação (2.15). 

 






 −−= )( apmLCu TTUSAQ  (2.15) 

 

Onde S, UL, Tpm, e Ta são, respectivamente: a radiação solar incidente considerando 

as perdas ópticas; o coeficiente global de perdas térmicas; a temperatura média da placa 

absorvedora; e a temperatura do ar ambiente. 
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2.5.3 – Reservatório térmico 

 

O reservatório térmico, ou boiler, é um reservatório de água com a função de estocar 

a água quente que veio do coletor solar. Assim, ele fornece alimentação aquecida mesmo nas 

horas em que a insolação é muito baixa ou inexistente (depois do pôr do sol). Segundo 

Soletrol (2010), devido à variação diária da radiação solar, o boiler deve armazenar a água 

quente para consumo para cerca de dois dias. 

Para garantir um eficiente isolamento térmico, o tanque metálico do reservatório é 

normalmente recoberto por um bom material isolante (lã de vidro e poliuretano), com 

coeficientes de condução térmica na ordem de 0,03 a 0,04 W/m.K. Um encapsulamento de 

aço galvanizado ou alumínio garante um bom acabamento e certa rigidez ao sistema. A 

estocagem de água quente pode ser feita em reservatórios com múltiplos isolamentos 

térmicos, o que reduz as perdas térmicas, mas aumenta o custo do reservatório. De um modo 

geral, o boiler deve ser constituído de materiais resistentes à corrosão, que tenham uma boa 

rigidez estrutural e suportem temperaturas próximas a 100 ºC. Esses fatores levam ao uso do 

aço inoxidável, ou do termoplástico. No entanto, devido ao custo, o cobre, menos resistente à 

corrosão, também é utilizado. 

De acordo com os resultados de medições de temperatura na água do boiler 

realizados por Ramos (2009), obteve-se que a variação de temperatura foi pequena (5 ºC, em 

média e 15 ºC, se considerados os picos de temperatura alcançados) para vários dias 

consecutivos. Obteve ainda que o comportamento do boiler foi similar para um só dia ou 

mesmo para vários dias consecutivos, considerando o período noturno, pois a média de 

temperatura foi praticamente a mesma, de 58,5 ºC. Esse resultado é positivo para que se possa 

alimentar um destilador solar com água sempre aquecida. 

Com a extração de água quente para utilização e consequente entrada de água fria no 

boiler (originada da caixa d’água), no tanque permanecem a água fria, quente e morna. Por 

causa das diferentes densidades forma-se um efeito de estratificação térmica no boiler: a água 

quente (menos densa) se junta no topo e a água fria (mais densa), na área inferior do tanque. 

Este efeito de estratificação é uma condição fundamental para o bom funcionamento do 

sistema solar. De acordo com Solar Térmico (2004), têm de se criar condições para que a água 

fria não se misture com a água quente, devendo manter-se uma boa estratificação térmica que 

possa ser conservada. Nesse contexto, recomenda-se o uso de reservatórios térmicos de 

estrutura vertical, sendo a razão altura-diâmetro de pelo menos 2,5:1. A existência de uma 
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zona mais fria assegura a eficiência do sistema solar, mesmo em condições de baixa radiação 

solar. 

 

2.6 – Piranômetro 

  

Piranômetros são instrumentos que medem a radiação solar global. Eles se 

caracterizam pelo uso de uma termopilha que mede a diferença de temperatura entre duas 

superfícies, uma preta e outra branca. A expansão das superfícies provoca um diferencial de 

potencial, que ao ser medido, mostra o valor instantâneo da energia solar. Para a leitura dos 

dados dos piranômetros, é necessário o uso de um data logger, i.e., um sistema de aquisição 

de dados (registrador), pois o piranômetro é somente um instrumento de medida. 

Sensores de radiação global, líquida ou refletida devem ser montados em suportes 

que garantam seu perfeito nivelamento com a normal (posição perpendicular à superfície 

horizontal) e em locais abertos sem a presença de sombras, obstáculos e áreas reflexivas. Em 

condições normais, este instrumento é instalado em uma altura entre dois e três metros. A 

existência de altos níveis de particulados no ar (poeira) pode comprometer a leitura do sensor, 

que passa a necessitar de constante limpeza. 
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3. Materiais e Métodos 
 

Nesta seção são descritas as metodologias e equipamentos empregados para o 

desenvolvimento da pesquisa. A princípio são apresentados os equipamentos, reagentes e 

materiais auxiliares, utilizados. Na sequência é descrito o sistema solar, seu funcionamento e 

dados técnicos de todos os equipamentos que o compõe. Por fim, a metodologia experimental 

utilizada em cada etapa do trabalho é abordada, ou seja: testes no sistema solar, incluindo o 

aquecedor solar, o destilador solar, e o sistema completo; modelagem e simulação do sistema 

solar, tanto para o coletor solar, quanto para o destilador solar; estudo do ELV; análises físico-

químicas, com as técnicas utilizadas; e estudo das condições climatológicas favoráveis. 

 

3.1 – Materiais e equipamentos 

 

Alguns materiais auxiliares foram utilizados no decorrer deste trabalho: escalímetro, 

para medida do nível de água no tanque do destilador; proveta de 1000 mL, para medição do 

volume de destilado coletado em um determinado período; 2 provetas de 100 mL, para 

medição da vazão de destilado; 2 galões (bombonas) de 20L, de PVC (cloreto de polivinila), 

para coleta do destilado em cada canaleta; 8 frascos de vidro âmbar de 1L para conservação 

em geladeira e posterior análise das amostras coletadas; 5 sensores de temperatura; 3 caixas 

registradoras, ou data loggers, para armazenamento e configuração dos dados dos sensores; 1 

interface de comunicação com leitor infravermelho, para transferência dos dados dos 

registradores a um computador; computador, para visualizar e salvar os dados obtidos.  

Para o desenvolvimento do projeto, foram utilizados os seguintes equipamentos, que 

compõem o sistema de pré-aquecimento solar: uma caixa d’água de polietileno com 

capacidade de 250L; um reservatório térmico em aço inox de 200L; um coletor solar plano de 

2m2 de área útil; e as respectivas tubulações de cobre, revestidas com isolamento térmico, 

para a conexão do sistema. 

 Para compor o sistema solar, destaca-se o destilador solar. Este foi projetado e 

desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Mecânica da UFRN (Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte), assim como todos os suportes metálicos para o sistema. O 

destilador solar é de simples efeito; do tipo tanque raso, com duas superfícies de condensação 
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(duas águas); tem 1m2 de área e apresenta 20o de inclinação na cobertura.  A sua estrutura é 

toda de vidro (canaletas, cobertura e tanque), constituindo uma só unidade.  

No estudo dos dados termodinâmicos de ELV, foi utilizado o ebuliômetro de Othmer 

modificado. 

Os reagentes utilizados nesse trabalho foram: água de abastecimento; solução aquosa 

sintética de NaCl (Merck, 99,5%) a 1000 mg/L; água produzida tratada da UTPF de Guamaré 

destinada a emissários, cedida pela empresa Petrobras; solução saturada de p-xileno (Merck, 

99%) em água deionizada, para estudo de ELV.  

 

3.1.1 – O sistema solar 

 
Para fins de nomenclatura, nessa dissertação, o conjunto composto pelo aquecedor 

solar (coletor solar, caixa d’água e boiler) e pelo destilador solar foi denominado sistema 

solar. Nesse contexto, o aquecedor solar é o subsistema responsável pelo pré-aquecimento da 

água que alimenta o destilador. Na operação do sistema, é importante monitorar certas 

variáveis, especialmente a temperatura e a radiação solar. 

No sistema, o coletor solar (instalado na inclinação de 16º com o plano horizontal), é 

o equipamento que proporciona o pré-aquecimento da água que entra no destilador, visando a 

uma maior produtividade de água destilada. Depois do destilador, o coletor solar é o 

equipamento mais importante no sistema solar, devendo-se conhecer bem seu funcionamento. 

A Figura 3.1 mostra o sistema solar do projeto montado e em operação. Tem-se de 

acordo com a legenda: 
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Figura 3.1 - Sistema solar do projeto em operação. 

1 - Destilador solar; 2 - Placa coletora solar plana; 3 - Reservatório térmico (Boiler); 4 - Caixa d´água; 5 - Frasco 
de vidro de 1L; 6 - Registradores de temperatura (abrigados do sol e da chuva); 7 - Sensores de temperatura (no 
destilador e no boiler); 8 - Tubulações de cobre para conexão do aquecedor solar (com isolamento térmico) e do 
boiler; 9 - Mangueira de silicone para alimentação do destilador (com isolamento térmico); 10 - Suportes 
metálicos para elevação e sustento do sistema. 
 

Um fluxograma para o sistema solar pode ser visualizado na Figura 3.2. Nesse 

fluxograma pode-se observar que a água a ser tratada sai da caixa d’água (à temperatura 

ambiente) e alimenta o boiler (corrente C101). A válvula que promove essa alimentação deve 

estar sempre aberta, pois o boiler necessita permanecer cheio para operar corretamente, já que 

possui um respiro aberto à pressão atmosférica; desse equipamento, uma parte da água vai 

para o coletor solar (corrente C102), onde é aquecida pela incidência do sol, e pelo processo 

de termossifão, já explicado anteriormente (seção 2.5.1), permanece em circulação nesses dois 

equipamentos; a válvula que alimenta o destilador é aberta, permitindo a entrada de água 

aquecida no mesmo (corrente C103); finalmente, tem-se a produção de destilado (corrente 

C201) pelo destilador solar. Percebe-se que nesse fluxograma não há uma corrente de 

resíduos da destilação solar, i.e., a parte da alimentação que não vaporiza, prevendo-se uma 

parada no destilador para limpeza. 
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Figura 3.2 - Fluxograma do sistema solar. 

 

Como pode ser observado na Figura 3.2, foram realizadas medidas de temperatura no 

boiler, na caixa d’água, no ar ambiente e no destilador solar: na fase vapor (no interior do 

destilador) e na fase líquida (água do tanque). Para as medições de temperatura nos pontos 

anteriormente mencionados, foram utilizados sensores de temperatura do tipo Pt100. 

 

3.1.1.1 – Destilador solar 

 
O destilador solar foi fabricado na UFRN, sendo de tanque raso e simples efeito, com 

duas superfícies de condensação (uma apoiada sobre a outra, constituindo a cobertura) e com 

inclinação de 20º em relação ao plano horizontal. No caso particular do destilador desse 

trabalho, não somente a cobertura, como também as duas canaletas de coleta e o tanque são 

todos de vidro (do tipo comum liso e de 6 mm de espessura), o que minimiza as possíveis 

contaminações desses constituintes com a água presente no tanque (no caso, água produzida). 

Além disso, o tanque de vidro assegura a resistência à corrosividade da água produzida. 

Abaixo do tanque, e em contato com este, está a chapa metálica de alumínio de 2 mm, que foi 

pintada com tinta preto fosco. Por fim, abaixo da chapa metálica encontra-se o isolamento 

térmico do destilador que é compensado de madeira, com espessura de 10 mm e 

condutividade térmica de 0,12 W/m.K. O destilador com duas superfícies de condensação, 

como é o presente caso, apresenta forma geométrica semelhante a um prisma de três faces. 

COL120 

C101 
RES130 

DEST 

210 
Legenda: 

C101 – Água poluída 

C102 – Água poluída em aquecimento 

C103 – Água poluída pré-aquecida 

C201 – Destilado 

RES110 – Reservatório de água de produção (caixa d’água) 

COL120 – Coletor solar  

RES130 – Reservatório térmico (boiler) 

DEST210 – Destilador solar 

RES110 

Válvulas 

Sensores de temperatura 

C201 

C102 C102 

C103 
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Rebites de alumínio com parafusos fazem a conexão das partes do destilador, que foi vedado 

com borracha de silicone. A Figura 3.3 apresenta uma visão em perspectiva do destilador 

solar deste trabalho.   

 

 

Figura 3.3 - Visão em perspectiva do destilador solar utilizado. 

 
3.1.1.2 – Coletor solar 

 

O coletor solar, também denominado placa coletora solar, é do tipo plano. O modelo 

desse equipamento é Max Alumínio 2,00 m², da Soletrol. O coletor é vertical e apresenta 

como dimensões: 2000 mm de comprimento; 1000 mm de largura; e 55 mm de altura, 

resultando em uma área coletora total de 2,0 m2. O diâmetro dos tubos de conexão do coletor 

com o boiler (entrada e saída de água) é de 22 mm e seu isolamento térmico respectivo é uma 

espuma de poliuretano sem CFC (clorofluorcarbono). O diâmetro do tubo de entrada de água 

fria da rede (saída da caixa d’água e alimentação do boiler), bem como o diâmetro do tubo de 

saída de água quente (saída do boiler e alimentação do destilador) são de 28 mm. O coletor 

possui peso aproximado de 22 kg e sua pressão de trabalho máxima é de 40 m.c.a (metros de 

coluna d'água).  

Com relação às especificações dos materiais constituintes do coletor, sabe-se que: a 

caixa externa é em perfis de alumínio (baixa densidade), com cantoneiras em material 

termoplástico, o que contribui para uma boa vedação e dificulta a corrosão; o vidro da 

cobertura é comum liso, com 3 mm de espessura; a placa absorvedora é de cobre, com pintura 

especial de cor preta e os diâmetros interno e externo dos tubos do absorvedor são, 

respectivamente, de 9 mm e de 10 mm; o espaçamento entre esses tubos é de 100 mm; as 

aletas da placa absorvedora são de alumínio, contribuindo para a leveza do coletor, e a 
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vedação é feita em borracha de silicone acético; o isolamento térmico do coletor é de 

poliuretano rígido, que tem uma condutividade térmica de 0,023 W/m.K, sendo considerado 

um isolante eficiente. A espessura desse isolamento térmico é de 23 mm. 

A eficiência energética média desse tipo de coletor é de 59,7 %, apresentando uma 

produção média mensal de energia de 161,3 kWh. A Figura 3.4 mostra o modelo do coletor 

solar especificado. 

 

 

Figura 3.4 - Coletor solar plano vertical (Soletrol, 2012). 

 

3.1.1.3 – Reservatório térmico e caixa d’água 

 

O reservatório térmico, também denominado de boiler, é cilíndrico e horizontal e tem 

capacidade para 200L de água; o seu diâmetro externo e o comprimento são, respectivamente, 

de 600 mm e 900 mm; é constituído internamente por uma chapa de aço inoxidável AISI, 

revestida por um isolamento térmico de poliuretano expandido sem CFC. Externamente, o 

revestimento é de alumínio. O boiler apresenta ainda suportes de sustentação em material 

termoplástico, o que dificulta a corrosão. O peso do boiler cheio é de 217 kg. Este 

equipamento é da Soletrol, modelo Hz. Max D60. A Figura 3.5 apresenta o modelo do boiler 

utilizado. 
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Figura 3.5 - Reservatório térmico (Soletrol, 2012). 

    
A caixa d’água do sistema é constituída de polietileno (corpo e tampa). A sua forma 

geométrica é de um tronco de pirâmide invertido, apresentando capacidade de 250L. Sua 

construção segue a norma NBR 14799 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. 

 

3.1.1.4 – Medição e aquisição de dados 

 

Para as medições de temperaturas no sistema solar foram utilizados sensores de 

temperatura, sendo termorresistências do tipo Pt100, com uma faixa de temperatura no 

intervalo de 0 ºC a 120 ºC, precisão de 0,2% e resposta instantânea (apêndice III); a haste é de 

platina revestida em aço inox. O cabo tem comprimento de 2m e apresenta revestimento de 

silicone. As termorresistências foram previamente calibradas no LABMETROL (Laboratório 

de Metrologia da UFRN), apresentando erro de 0,1 ºC. 

O sistema de aquisição dos dados medidos pelos sensores é realizado por data logger 

(ou registrador), auxiliado por uma interface de comunicação com um computador. O modelo 

do registrador é LogBox-AA, da Novus; possui dois canais de entrada universais para 

diversos tipos de sensores. Este equipamento permite configurar o tipo e o intervalo de 

medição de dados dos sensores, que pode ser a cada minuto, além de armazenar os dados 

medidos por um período máximo de uma semana, ininterruptamente. Para transferência dos 

dados para um computador, utilizou-se uma interface de comunicação via infravermelho e 

cabo com entrada USB. O modelo da interface é IrLink3-USB, da Novus. A fim de realizar a 

configuração, coleta, visualização e exportação dos dados foi utilizado o software LogChart II 

(apêndice III). Esse registrador permite a visualização online dos dados medidos pelos 

sensores apenas com o uso da interface de comunicação e de um computador (Novus, 2009). 
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3.2 – Metodologia experimental 

 
A metodologia experimental encontra-se dividida nas seguintes etapas: testes no 

sistema solar; modelagem e simulação do sistema solar; estudo de ELV; análises físico-

químicas; e estudo das condições climatológicas. 

 

3.2.1 – Testes no sistema solar 

 

Os experimentos referentes ao processo de destilação solar foram realizados já na 

escala piloto, pois tal fato auxilia em estudos posteriores de ampliação de escala. Os testes no 

sistema solar estão subdivididos em: testes no aquecedor solar; testes no destilador; testes no 

sistema completo; e aprimoramento do sistema. 

Para obtenção dos dados de radiação solar e de outros dados meteorológicos, como 

índice de precipitação pluviométrica e temperatura do ar, buscou-se acessoria do INPE, onde 

a metodologia e os equipamentos utilizados são descritos na seção 3.2.5. Esses dados, de 

acordo com os trabalhos de Sousa (2010) e Ramos (2009) apresentaram coerência com os 

resultados experimentais, sendo, portanto, satisfatórios. Vale salientar que a estação 

solarimétrica do INPE localiza-se no próprio Campus Universitário da UFRN, e, portanto, é 

próxima do local dos experimentos. 

O sistema foi testado, separadamente, com três fluidos distintos: água de 

abastecimento, solução sintética a 1000 ppm (mg/L) de NaCl, e água produzida tratada. A 

água de abastecimento foi utilizada como teste inicial a fim de se conhecer o comportamento 

do sistema solar; a solução sintética de NaCl serviu para simular o comportamento da água 

produzida tratada, que na saída de emissários apresenta salinidade semelhante. Este último foi 

o principal fluido utilizado e o seu polimento, portanto, constituiu-se no foco deste trabalho. 

Foram realizadas medições de temperatura, com o auxílio de termorresistências, a 

cada minuto, no reservatório térmico, na caixa d´água, no destilador (fases líquida e vapor) e 

no ar ambiente. Os valores de temperatura eram armazenados em um data logger e, então, 

transferidos a um computador. As medições de temperatura em todo o sistema solar foram 

realizadas, ininterruptamente, durante o dia e durante a noite, para dias consecutivos, a fim de 

avaliar a queda das temperaturas nas horas sem radiação solar e predizer um comportamento 

contínuo no sistema. 

A metodologia de medição e aquisição de temperatura é resumida nas seguintes 

etapas sequenciadas: 
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1. Medição de temperatura nos seguintes pontos: no boiler, na caixa d´água, no 
destilador (líquido e vapor) e no ambiente (temperatura do ar); 

2. Coleta dos dados de temperatura nos registradores (feita após as medições, com leitura 
a cada minuto); 

3. Transmissão dos dados dos registradores para um computador, realizada a partir de 
uma interface de comunicação; 

4. Obtenção de dados de: temperatura do ar, radiação solar incidente (global e difusa) e 
precipitação pluviométrica, adquiridos através do INPE;  

5. Tratamento dos dados obtidos em planilhas eletrônicas, com geração de gráficos. 

 

A Figura 3.6 mostra um registrador conectado a dois Pt100 e a interface de 

comunicação logo acima do registrador, realizando a transferência dos dados de temperatura 

obtidos para um computador. Esse mesmo procedimento é utilizado no caso de se realizar um 

monitoramento online das temperaturas medidas nos sensores. 

 

 

Figura 3.6 - Dois Pt100 conectados a um registrador. 

 

3.2.1.1 – Testes no aquecedor solar 

 

No aquecedor solar, onde ocorre o pré-aquecimento de água, foram realizados testes 

preliminares utilizando água de abastecimento como fluido de trabalho, a fim de observar o 

funcionamento do sistema de pré-aquecimento. Tais experimentos foram realizados a partir 

do final de maio de 2008, quando aquele sistema foi montado, até a metade do mês de junho, 

época em que foram iniciados os testes com a solução aquosa de NaCl. A partir de setembro 

daquele ano foram iniciados os testes com a água produzida. Em maiores detalhes, os 
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experimentos com água de abastecimento foram realizados nos dias 26, 28, 29 e 30 do mês de 

maio e nos dias 03, 05, 06, 10, 11, 13 e 14 de junho. Nos dias 30/05 e nos dias 03 05 e 06/06, 

houve precipitação pluviométrica. 

As medições de temperatura da solução de NaCl foram feitas nos meses de junho, 

julho e agosto de 2008. Já as medições de temperatura da água produzida realizaram-se no 

período de setembro de 2008 a fevereiro de 2009, bem como em 2010 e 2011. 

A solução sintética de NaCl foi preparada do seguinte modo: pesou-se em uma 

balança analítica 250g de NaCl. Este foi então adicionado lentamente (e sob agitação) à caixa 

d’água, preenchida completamente com água de abastecimento. Ao final, fez-se a 

homogeneização na mesma. 

Para os três tipos de fluidos testados, bem como para qualquer fluido que se utilize 

nesse sistema de aquecimento solar, o procedimento experimental é o mesmo, i.e., 

primeiramente alimenta-se a caixa d’água com fluido em um volume de 230L a 250L 

(capacidade máxima) mantendo-se a válvula de alimentação do boiler fechada; após o 

enchimento da caixa, a válvula é aberta e, devido a um desnível existente entre a caixa d’água 

e o boiler, o fluido começa a preencher o volume do boiler completamente. O ar presente é 

expulso, saindo desse equipamento através de um suspiro (ou respiro) aberto à atmosfera. Na 

medida em que o fluido preenche o volume do boiler, uma parte daquele vai para o coletor 

solar. A partir daí, o funcionamento do sistema segue o explicitado na seção 3.1.1. 

Para medição das temperaturas alcançadas no boiler, foram fixados dois Pt100 em 

um poço localizado próximo à tubulação de saída de água quente do boiler (logo acima da 

tubulação de saída de água quente do coletor), que é a alimentação do destilador solar. A 

Figura 3.7 mostra os Pt100 realizando medição de temperatura no boiler. 

 

 

Figura 3.7 - Medição de temperatura no boiler. 
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3.2.1.2 – Testes no destilador solar 

 

Foram realizados testes com alimentação em batelada e contínua no destilador solar. 

Em ambos os casos, o tanque do destilador era preenchido com 15L de fluido (água de 

abastecimento, água a 1000 ppm de NaCl ou água produzida). Para a alimentação contínua, a 

vazão média utilizada foi de, aproximadamente 4,1mL/min (calculada na seção 3.2.1.2.1). A 

coleta de destilado realizava-se ininterruptamente através de bombonas de 20L e a produção 

diária de destilado era quantificada com o auxílio de uma proveta de 1000 mL. As amostras 

coletadas eram conservadas em geladeira para posterior análise físico-química. Os resultados 

das análises podem ser visualizados no capítulo IV (resultados e discussão), seção 4.4. 

Para a alimentação do destilador em batelada foram realizados testes de 

funcionamento, separadamente, com água comum; com solução aquosa sintética a 1000 ppm 

de NaCl; e com água produzida. Os testes de alimentação contínua foram realizados com 

esses dois últimos tipos de fluido. 

A Figura 3.8 mostra o interior do destilador solar em operação, em que estavam 

sendo medidas as temperaturas (no líquido e no vapor) por dois Pt100, bem como, pode-se 

observar o funcionamento do destilador solar em período noturno, que ocorre devido ao 

aproveitamento do calor residual na água do tanque do destilador. 

 

                    
            ____________________________a)                                    ____________________________ b) 

Figura 3.8 -  Destilador solar em funcionamento: a) visão interna; b)  em período noturno. 

             
A Figura 3.9 mostra uma visão interna de uma das canaletas de coleta do destilador e 

um detalhe da condensação na cobertura. 
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            ____________________________a)                                    ____________________________ b) 

Figura 3.9 - Detalhes no destilador: a) visão interna de uma das canaletas; b) condensação na cobertura. 

      
3.2.1.2.1 – Vazão de destilado e rendimento 

 

Para a medida da vazão de destilado produzido a cada minuto foi tomado o seguinte 

procedimento: colocaram-se duas provetas de 100 mL em substituição aos frascos de coleta e 

mediu-se, diretamente, a quantidade de destilado obtido em cada uma das canaletas (uma na 

lateral esquerda e outra na lateral direita do destilador). As leituras foram feitas a cada hora 

em um intervalo de tempo variável, que foi cronometrado. Para a obtenção da vazão por 

minuto dividiu-se o volume obtido pelo intervalo de tempo usado na coleta (em min.). 

Por fim somaram-se as vazões obtidas em cada canaleta, obtendo-se o volume total 

de destilado por minuto (vazão) a cada hora medida (das 07h26min às 17h26min). Com esses 

valores, calculou-se então a vazão média (em um dia típico de sol) a ser utilizada na 

alimentação do destilador continuamente pelo sistema de pré-aquecimento (sem controle do 

nível da lâmina d’água no tanque). 

 

3.2.1.2.2 – Eficiência energética do destilador solar 

 

A eficiência energética é dada através da Equação da eficiência efetiva de um 

destilador solar, Equação (3.1), em que a integral foi calculada utilizando o método dos 

trapézios, um método de integração numérica comumente utilizado para cálculos aproximados 

da área sobre a curva.  
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Na Equação (3.1) o calor latente de evaporação da água hfg(i) (ou a radiação solar 

global GT(i)) é a base menor do trapézio “i” (b); hfg(i+1) (ou GT(i+1)) é a correspondente base 

maior (B); (t(i+1) – t(i)) é a altura respectiva (h). A área de um trapézio qualquer é dada pela 

relação: ((b + B).h)/2. Na Equação 3.1, mp é o rendimento do destilador, em kg/s, e Ac é a área 

útil do tanque do destilador, em m2. 

Na Equação (3.1), o somatório de hfg (ou de GT) pode ser aproximado 

matematicamente pelo produto do valor médio de hfg (ou de GT) com o tempo total de 

experimento. O cálculo da eficiência η, então será simplificado. A Equação (3.2) apresenta 

essa simplificação.  
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A vantagem em se utilizar o valor médio está na maior simplicidade de aquisição dos 

dados para o calor latente de evaporação da água, visto que o seu valor muda com a 

temperatura do líquido do destilador, que varia consideravelmente ao longo de um dia. Esse 

fato pode ser verificado nas Figuras 4.4; 4.5; 4.6; 4.9; 4.10; e 4.12, da seção 4.1.1. Assim, 

utilizou-se o valor médio diário da temperatura do líquido no destilador para obter-se o calor 

latente médio de evaporação da água, dado a partir de uma correlação linear dos valores de 

temperatura da água líquida com o respectivo calor latente de Tabelas de vapor saturado 

(retiradas de Smith et al., 2000), que pode ser visualizada na Figura 4.15 (seção 4.1.2.4). O 

calor latente de evaporação utilizado para a água produzida foi o mesmo da água pura, como 

uma aproximação, já que houve praticamente indiferença no volume de destilado coletado em 

relação ao fluido utilizado. 
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3.2.1.3 – Testes no sistema completo 

 

Esses testes referem-se aos experimentos realizados no destilador solar com 

alimentação contínua (originada do boiler), ou seja, são testes no sistema solar completo. 

Primeiramente, foi utilizada a solução aquosa de sal (1000 ppm de NaCl) como fluido de 

trabalho, e em seguida, a água de produção. No teste preliminar do sistema solar, deu-se 

partida no mesmo (alimentação contínua do destilador pelo boiler) às 19h20min do dia 

01/08/08, com enchimento do tanque do destilador a uma vazão de alimentação média de 

4,1mL/min. Outros testes foram realizados, mantendo-se uma vazão de alimentação próxima 

àquela. Os resultados podem ser visualizados na seção 4.1.2.2. 

 

3.2.1.4 – Aprimoramento do sistema solar 

 

O aprimoramento, ou otimização, do sistema solar consiste na série de medidas 

tomadas para aumentar o rendimento da destilação solar. Essa etapa representa a otimização 

do sistema de pré-aquecimento, do destilador e do sistema solar como um todo. Essa análise é 

importante para uma futura ampliação de escala. A otimização de cada parte do sistema em 

separado e do sistema completo constitui-se na análise e configuração dos parâmetros que 

propiciem a melhor eficiência e produtividade para o sistema. 

Para a otimização do sistema de pré-aquecimento, melhorou-se o isolamento térmico 

das tubulações. Com exceção da tubulação de saída da caixa d’água (alimentação fria), todas 

as outras foram envolvidas com espuma de poliuretano, revestidas com fita espelhada de 

alumínio, pois enquanto existe uma diferença de temperatura, a água permanece em 

circulação no circuito fechado (coletor-boiler), e, portanto, as tubulações de conexão, 

especialmente por serem constituídas por um material com elevada condutividade térmica (o 

cobre), são propensas a trocarem calor com o ar ambiente. 

Para a otimização do destilador, aumentou-se a inclinação das canaletas; Foi 

otimizada ainda, a transferência de calor entre a chapa metálica e o tanque de vidro, pois o 

tanque foi diretamente posto em contato com a chapa metálica, quando antes havia um espaço 

de ar separando esses constituintes, o que contribui para as perdas térmicas (energéticas). 
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3.2.2 – Modelagem e simulação do sistema 

 

No sistema solar, foram realizadas uma modelagem e simulação, em separado, para o 

coletor solar e para o destilador solar. A modelagem e simulação do coletor solar foi realizada 

a partir das equações do balanço energético desse equipamento. Assim como descrito, o 

coletor solar foi adicionado para pré-aquecer a alimentação do destilador solar (vide 

fluxograma da Figura 3.2). Tais equações já eram existentes na literatura, como em Duffie & 

Beckham (1991), especialmente, e também em Soares (2005) e Lopes (2004); para o 

destilador solar, em virtude de uma maior complexidade matemática, foi realizada uma 

modelagem e simulação empíricas, i.e., a partir de dados experimentais. 

 

3.2.2.1 – Modelagem e simulação do coletor solar 

 

Na modelagem do coletor solar, parte das variáveis foi obtida experimentalmente, 

como a radiação solar (através do INPE); e as temperaturas no sistema. Outros dados foram os 

parâmetros da geometria e constituição do coletor solar. Os dados da literatura das 

propriedades térmicas dos materiais constituintes do coletor foram retirados de Incropera et 

al. (2008). A eficiência energética foi calculada a partir de dados experimentais e dados da 

modelagem e buscou-se, através desta, obter o valor da eficiência média dado pelo fabricante 

para esta variável (59,7%), visando à validação. 

A simulação das equações utilizadas apresenta resultados para a taxa de calor 

captado (calor útil); para a eficiência energética média do equipamento, bem como para a 

temperatura de saída do coletor (aproximadamente equivalente à temperatura da água no 

boiler medida experimentalmente), além de valores para outras variáveis estimadas: 

temperatura média da placa; temperatura média da cobertura; vazão mássica média do fluido 

no coletor; e a temperatura média do fluido no coletor. Foi possível, ainda, conhecer também 

o fator de eficiência, de fluxo e de remoção de calor, bem como o valor do coeficiente global 

de perda térmica do coletor. Para a modelagem foram feitas as seguintes 

considerações/simplificações pertinentes: 

 

• Propriedades da água pura simulando a água produzida; 
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• Geometria do coletor do tipo placa absorvedora e tubos paralelos; 

• Condutividades térmicas médias independentes da temperatura; 

• Regime permanente; 

• Perdas laterais de calor por convecção ou condução (Ue) desprezíveis; 

• Produto (τα) constante devido à sua pequena variação durante o dia; 

• Irradiação solar média para a cidade de Natal obtida pelo INPE; 

• Valores médios para as variáveis estimadas Tpm, Tcm, mf, Tf0, Tfm; 

• Eficiência média calculada a partir do calor útil médio e da radiação solar global 

média. 

 

A modelagem e a simulação foram realizadas em planilha eletrônica do Microsoft 

Office. Para tanto, cada Equação do modelo e cada valor de parâmetro foram inseridos 

separadamente em uma célula específica. Os dados e equações foram inseridos, um após o 

outro de acordo com a ordem de cálculo das variáveis, até o cálculo da eficiência energética 

do coletor solar. 

As equações numeradas a seguir são apresentadas na ordem do cálculo das variáveis. 

As equações numeradas com algarismo romano, de I a V, são equações auxiliares para 

cálculos de estimativas das correspondentes variáveis.  

Primeiramente, foi necessário o conhecimento das temperaturas médias da placa 

absorvedora (Tpm) e da cobertura (Tcm), pois todas as outras variáveis são, indiretamente, 

dependentes de seus valores. No entanto, Tpm é uma variável de difícil medição e Tcm não foi 

medida. Geralmente se faz uma estimativa para ambas as variáveis. Klein et al. (1979) apud 

Soares (2005) estabelece a estimativa para o cálculo de Tpm;  Lopes (2004) apresenta a 

Equação para o cálculo de Tcm. As Equações são, respectivamente, (I) e (II). 
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As duas Equações, (I) e (II), apresentam termos ainda desconhecidos, resultantes do 

balanço energético, e que dependem dos valores de Tpm e Tcm. Logo, foi necessário realizar 
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uma estimativa inicial para essas duas variáveis para prosseguir nos cálculos. Ao final dos 

cálculos da modelagem foi feita uma iteração numérica até a conversão entre os valores 

estimados e os calculados, de Tpm e Tcm.  Como a água de alimentação entra à temperatura 

ambiente no coletor e sai aquecida, no comprimento do coletor existe um gradiente de 

temperatura de 30 a 80 ºC, de modo que  50 ºC foi uma estimativa inicial. Tcm foi inicialmente 

estimada em 30 ºC.  

A Equação (3.3) refere-se ao cálculo da temperatura do ar presente no interior do 

coletor Tar, entre a cobertura e a placa, que é calculada como sendo a média aritmética entre 

essas duas temperaturas (Tpm e Tcm). 

 

2
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TT
T

+
=  (3.3) 

 
A Equação (3.4) refere-se ao cálculo do coeficiente de expansão térmica considerando 

o ar como um gás ideal; a Equação (3.5) calcula o gradiente de temperatura entre a placa e a 

cobertura (∆T), que é usado na Equação (3.6) para o cálculo do número adimensional de 

Rayleigh, Ra. Este número mede a relação entre a transferência de calor por convecção livre e 

a transferência de calor por condução. 
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Na Equação (3.6), g é a aceleração da gravidade (9,81 m/s2); L, o espaçamento entre a 

placa e a cobertura (22 mm);  υar, a viscosidade cinemática do ar; e αar é a difusividade 

térmica do ar, ambas funções da temperatura. Os valores dessas propriedades foram 

calculados por regressão linear a partir de Tabelas de propriedades do ar (Incropera et al., 

2008). O ar considerado nessa modelagem refere-se sempre ao ar presente dentro do coletor, 

no espaçamento entre a cobertura e a placa (placa absorvedora).  
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A Equação (3.7) mostra o cálculo do número adimensional de Nusselt (Nu). Este se 

refere à relação entre o calor conduzido por convecção e o calor conduzido por condução 

(como demonstra a Equação 3.8); β é o ângulo de inclinação do coletor (de 16º, como 

definido na seção 3.1.1) e seu valor é inserido em radianos. 
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A Equação (3.8) mostra o cálculo de hc,p-c, o coeficiente convectivo de transferência de 

calor entre a placa e a cobertura (em função de Nu) e  kar é a  condutividade térmica do ar. 
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O coeficiente de transferência de calor por radiação entre a placa e a cobertura, hr,p-c, é 

calculado pela Equação (3.9), onde σ é a constante de Stefan-Boltzmann (5,67 x 10-8 

W/m2.K4);  εp e εc são, respectivamente, a emissividade da placa (0,03 para placa de cobre) e a 

emissividade da cobertura (0,9 para cobertura de vidro comum de 3 mm), ambas 

adimensionais. 
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Na Equação (3.10) tem-se o cálculo da perda de calor pelo topo do destilador, qt, que é 

o calor perdido por convecção e radiação, da placa até a cobertura.  

 
))(( ,, cmpmcprcpct TThhq −+= −−
 (3.10) 

 
O termo Rp-c da Equação (3.11) é a resistência à transferência de calor entre a placa e a 

cobertura e corresponde ao inverso da soma dos coeficientes convectivos e radiativos (hc,p-c e 

hr,p-c, respectivamente). 

 



Materiais e Métodos 

80 

Rafael Eugênio Moura Ramos, Maio de 2012 
 

cprcpc
cp hh

R
−−

− +
=

,,

1
 (3.11) 

 
O coeficiente de transferência de calor por radiação entre a cobertura e o ambiente, 

hr,c-a, é calculado de acordo com a Equação (3.12), onde Ta é a temperatura do ar ambiente. 

Seu valor médio foi tomado como 26,26 ºC a partir de dados obtidos do INPE; Ts corresponde 

à temperatura do céu e, de acordo com Lopes (2004), seu valor é estimado pela Equação 

(3.13). 
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6−= as TT  (3.13) 

 
Devido à transmissão de calor por convecção da cobertura para o ambiente, é 

necessário o cálculo do coeficiente de transferência de calor dos ventos hw, a partir da 

Equação (3.14), que por sua vez necessita do valor da velocidade dos ventos v (valor médio 

calculado a partir de dados do INPE, de 4,25 m/s). 

 

vhw 0,38,2 +=  (3.14) 

 
Similarmente às transferências de calor entre a placa e a cobertura, para as perdas da 

cobertura para o ambiente, deve-se calcular a resistência à transferência de calor respectiva 

pela Equação (3.15). 
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A partir das resistências às transferências de calor desde a placa até o ar ambiente 

(pelo topo do coletor), pode-se calcular o coeficiente de perdas de calor pelo topo, a partir da 

Equação (3.16).  
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As perdas de calor pela base do coletor (através do isolamento térmico presente) 

ocorrem apenas por condução, devido ao contato da placa com a superfície do isolamento. O 

coeficiente de perdas de calor pela base é calculado pela Equação (3.17). 
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k
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 (3.17) 

 
A perda de calor pelas bordas do coletor foi considerada desprezível, por motivo de 

complexidade. Logo, o coeficiente de perda térmica pelas bordas do coletor, Ue, não foi 

incluído na Equação (3.18). O coeficiente global de perdas térmicas do coletor UL é então o 

resultado da soma dos coeficientes Ut e Ub. 

 

btL UUU +=  (3.18) 

 

 A Equação (3.19) calcula a dimensional da aleta m, que é função de UL, da 

condutividade térmica da placa kp e da espessura da placa δp. 

 

pp

L

k

U
m

δ
=  (3.19) 

 

Nas Equações (3.20) e (3.21) foram calculados fatores adimensionais de ajuste a partir 

de dados de geometria da aleta e do coletor. Os fatores são: F, fator de eficiência da aleta e F´, 

fator de eficiência do coletor; W é espaçamento entre os tubos da placa (100 mm); e D é o 

diâmetro interno dos tubos da placa (9 mm).  
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A condutância da solda da placa Cb está relacionada à condutividade térmica da 

ligação entre os tubos da placa (de cobre) e as aletas (de alumínio), e se refere à qualidade da 

solda. Em coletores bem construídos, a solda apresenta boa qualidade, o que resulta em um 

valor alto de condutância e faz com que o termo (1/Cb) se aproxime de zero, podendo ser 

desconsiderado na Equação (3.21). Nesta, o termo hfi é o coeficiente de transferência de calor 

no interior dos tubos e não foi encontrada uma forma de estimá-lo na literatura. Como os 

tubos do coletor são de cobre, utilizou-se o valor de 300 W/m²K (Incropera et al., 2008). 

Com relação aos termos adimensionais, há ainda o adimensional razão de vazão 

mássica ω, dado como a relação entre o produto da vazão mássica de água no coletor mf e da 

capacidade calorífica deste fluido no coletor CPf  pelo produto entre AC, (a área útil do 

coletor), UL e ´F . ω é uma relação de energia, calculada através da Equação (3.22). 

 

´FUA
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Pf

.

f=ω  (3.22) 

 
O valor de CPf para a água foi obtido de acordo com Smith et al. (2000), que calcula 

essa propriedade como uma função da temperatura da água (anexo I). Para esse cálculo, foi 

usada a temperatura média da água no interior do coletor Tfm, dada pela Equação (III), 

indicada por Klein et al. (1974) apud Soares (2005); mf foi estimada a partir da Equação (IV), 

uma outra forma de calcular a eficiência energética do coletor; Tf0 é a temperatura da água que 

sai do coletor. Seu valor foi estimado pala Equação (V). 
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Os últimos adimensionais da modelagem foram calculados através das Equações 

(3.23) e (3.24), onde F´´ é o fator de vazão do coletor e FR é o fator de remoção do coletor. 
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A variável S, calculada pela Equação (3.25), é a radiação solar que chega ao coletor 

considerando as perdas ópticas; Ib é incidência solar direta; Id é a incidência solar difusa; ρg é 

a reflectância do solo, considerada como sendo igual a 0,6 (Bentivenha, 2005); ôá é o produto 

da transmitância do vidro τ (0,85) pela absorvidade da placa α (0,94, para o cobre). Foram 

utilizados os valores médios anuais para Ib e Id para a cidade de Natal –RN (488,6 W/m2 e 

207,6 W/m2, respectivamente), correspondentes a uma composição da radiação solar global 

de 42,5% de radiação difusa e 57,5% de radiação direta. 
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De acordo com Bentivenha (2005), O produto τα no cálculo de S foi substituído pela 

Equação (3.26), uma correção incluindo o termo da refletância difusa ρd, que segundo aquele 

autor, corresponde a 0,16 para coletores com uma cobertura de vidro. 
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A taxa de calor útil Qu, o calor que aquece o fluido do coletor, é obtida através da 

Equação (3.27). 

 
)]([ aifLRCu TTUSFAQ −−=  (3.27) 

 
Finalmente, a Equação (3.28) representa a eficiência do coletor solar para um 

determinado período, que pode ser aproximada à eficiência média para o mesmo período; o 

calor útil obtido já representa um valor médio, pois todas as variáveis utilizadas no seu 

cálculo foram valores médios, não instantâneos; a eficiência instantânea é calculada com 

valores instantâneos das variáveis e sem o uso da integral. Fisicamente, a eficiência diz 
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respeito à razão entre a energia útil e a energia recebida. Na Equação (3.28), GT é a radiação 

solar global, dada pela soma das parcelas direta Ib e difusa Id. 
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As Figuras 3.10 e 3.11 apresentam, de modo resumido, os fluxogramas respectivos 

com as sequências de cálculo para as duas simulações realizadas: simulação TIPO-1 e 

simulação TIPO-2. No primeiro caso, fez-se a simulação tendo como referência a eficiência 

térmica dada pelo fabricante. A partir daí, estimou-se a vazão mássica média correspondente 

da água. A simulação TIPO-2 surgiu da necessidade de se obter valores mais reais para dias 

chuvosos, onde a simulação TIPO-1 não gerou resultados satisfatórios para esse período. 

Percebeu-se, a partir da mesma, que a eficiência térmica para dias chuvosos não pode ser a 

mesma que para dias ensolarados, pois a vazão mássica correspondente é superdimensionada 

nesse caso. Desse modo, fez-se uma aproximação linear entre as vazões mássicas e as 

respectivas diferenças de temperatura de saída e de entrada no coletor (∆T) para os dois 

períodos (período diurno e período intergral) simulados com a simulação TIPO-1, e então se 

obteve a vazão mássica (e a eficiência correspondente) para ser usada na simulação TIPO-2. 

Para ambos os casos (simulação TIPO-1 e simulação TIPO-2), as variáveis de entrada 

foram: a temperatura de entrada do fluido; e variáveis climáticas, que são as variáveis que 

mudam de um dia para o outro. A partir dos valores dessas variáveis de entrada, obteve-se 

como variáveis de saída, além da vazão mássica média do fluido no coletor, a eficiência 

energética, o calor útil calculado, bem como estimativas para algumas temperaturas. A Tabela 

3.1 mostra a relação das variáveis de entrada e saída para as duas simulações feitas, em que as 

variáveis de saída são apresentadas como variáveis estimadas ou variáveis calculadas. 

 

Tabela 3.1- Relação das variáveis de entrada e saída (estimada/calculada) nas simulações do coletor solar. 

Variável de entrada Variável estimada Variável calculada 
T de entrada do fluido (Tfi) T média da placa (Tpm) 

T ambiente (Ta) T média da cobertura (Tcm) 
Rad. solar global (GT) V. mássica média de fluido (mf) 

Incidência solar direta (Ib) T média do fluido no coletor (Tfm) 
Incidência solar difusa (Id) T de saída do fluido (Tf0) 
Vel. média dos ventos (v)  

Calor útil (Qu) 
Eficiência energética (η) 
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Figura 3.10 - Fluxograma da simulação TIPO-1 (dias ensolarados). 

 

 
Figura 3.11 - Fluxograma da simulação TIPO-2 (dias chuvosos). 

 
 
Nas duas simulações realizadas (TIPO-1 e TIPO-2), pode-se observar (nas Figuras 

3.10 e 3.11) que as mesmas estão baseadas nas seguintes etapas:  

1. Inserção dos valores das variáveis de entrada;  

2. Ajuste do valor de Cpf ; 

3. Ajuste dos valores de Tpm e Tcm (igualam-se os valores estimados com os 

valores calculados palas equações I e II);  

4. Reajuste dos valores de Cpf, Tpm e Tcm (até que os valores calculados e 

estimados para Tpm e Tcm venham a convergir); 

5. Ajuste de mf ; 

6. Reajuste dos valores de Cpf ,Tpm, Tcm e mf ; 

7. Obtenção dos valores das variáveis de saída. 

 

3.2.2.1.1 – Análise de sensibilidade e eficiência energética 

 

A partir dessa modelagem matemática, realizou-se uma análise de sensibilidade nos 

vinte e três parâmetros do coletor solar. A análise de sensibilidade é bastante útil no 

dimensionamento e operação de um equipamento ou processo industrial, sendo muito 

Cpf  = f(Tfm) 

(Anexo I) 

Tpm e Tcm 

Eq. I e Eq.II 

mf  = f(Tf0) Tpm, Tcm, mf, 

Tfm, Tf0, Qu, η 

Tfi, Ta, GT, 

 Ib, Id, v 

Até convergir 

Até convergir 

Cpf  = f(Tfm) 

(Anexo I) 

Tpm e Tcm 

Eq. I e Eq.II 

mf  = f(n) 

Eq. IV η =59,7 

Tpm, Tcm, mf, 

Tfm, Tf0, Qu,  

     η ≈59,7 

Tfi, Ta, GT, 

 Ib, Id, v 

Até convergir 

Até convergir 
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utilizada na engenharia química, pois permite descobrir, a partir de um modelo matemático, 

quais parâmetros mais influem em determinada variável. É realizada do seguinte modo: Faz-

se um acréscimo de 1% no valor de um parâmetro e observa-se em quanto que a variável 

analisada vai mudar. No presente caso, a variável em questão foi a eficiência energética do 

coletor (η). Os parâmetros analisados incluem dados climatológicos, como radiação solar, 

temperatura do ar e velocidade dos ventos; parâmetros da geometria do coletor; propriedades 

térmicas dos materiais constituintes do coletor e do fluido de aquecimento (água); e variáveis 

do processo como temperatura de entrada do fluido e vazão mássica do fluido. 

 

3.2.2.2 – Modelagem e simulação do destilador solar 

 

A modelagem e simulação do destilador foram realizadas a partir de correlações 

lineares dos dados obtidos experimentalmente, de temperatura e vazão de destilado. A partir 

dessas correlações, obtiveram-se modelos matemáticos de 1ª ordem e, com base nestes 

modelos, pôde-se simular a vazão de destilado obtida a partir de um dado valor de 

temperatura da água na base (tanque) do destilador. Para a validação do modelo, foi feita uma 

comparação entre os valores calculados (pelo modelo) e os valores reais de volume diário de 

destilado. 

 

3.2.3 – Estudo do Equilíbrio Líquido-Vapor (ELV) 

 

Os experimentos de ELV foram realizados em ebuliômetro de Othmer modificado à 

pressão atmosférica, o qual recircula apenas a fase vapor. Tal equipamento é uma célula de 

ELV utilizado no estudo de soluções líquidas. Inicialmente, para testes preliminares, utilizou-

se água deionizada. Na sequência, uma solução aquosa saturada com p-xileno foi utilizada 

como referência para o estudo termodinâmico do ELV, tendo em vista o aspecto da baixa 

miscibilidade em água. Este aromático foi utilizado com o intuito de representar a fração 

orgânica presente em águas produzidas, com um valor de solubilidade em água, ainda que 

baixo, porém significativo, e pressão de vapor também mais baixa relativamente. A fase 

aquosa, saturada com p-xileno foi usada como alimentação do ebuliômetro nos experimentos 

de ELV. Foram coletadas amostras de alimentação, fase líquida em equilíbrio e fase vapor em 

equilíbrio, para cada experimento, e analisadas com precisão no analisador de Carbono 
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Orgânico Total (TOC-V modelo TNM-1, da Shimadzu). Nesse equipamento, o método 

utilizado é o método do TOC diferencial, descrito na seção 3.2.4.4.   

A solução saturada de p-xileno em água foi preparada através da adição de 80 mL de 

p-xileno em água deionizada suficiente para um frasco Marriot de 2L de capacidade.  

Realizou-se a agitação desse aromático por duas horas (com o agitador magnético modelo 

752, da Fisatom), e em seguida a solução permaneceu em repouso por 6h para permitir a 

separação das fases. Após esse tempo, esta foi inserida como alimentação no ebuliômetro, no 

volume de 740mL. A Figura 3.12 apresenta o ebuliômetro de Othmer juntamente com um 

banho termostatizado acoplado. 

 

 

Figura 3.12 - Ebuliômetro de Othmer com banho termostatizado e equipamentos auxiliares. 

1 – Vaso de alimentação; 2 – Manta aquecedora; 3 – Chapa aquecedora/agitadora; 4 – Transformador variador 
de voltagem; 5 – Sensor do termopar; 6 – Banho termostatizado; 7 – Vaso de coleta da fase vapor condensada; 8 
– Agitador magnético. 

 

O aquecimento da alimentação foi realizado na lateral e na base do vaso de 

alimentação com o uso de uma manta aquecedora (modelo 5, da Fisatom) e uma chapa 

aquecedora/agitadora (modelo 752, da Fisatom); para o controle de aquecimento da manta 

utilizou-se um transformador variador de voltagem (modelo ATV-215-M, da SP), que 

apresentou aquecimento ideal na seleção de 210V.  O sensor de um termopar com indicação 
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digital registrou a temperatura do vapor durante todo o experimento, a qual é considerada a 

temperatura do equilíbrio (Tsat) após o líquido entrar em ELV na ebulição. Nesse estado de 

equilíbrio, a temperatura e o refluxo do vapor condensado permanecem constantes.  A fim de 

promover uma taxa de condensação constante e satisfatória foi utilizado um banho 

termostatizado (modelo F312-MA, da Julabo) com circulação de água no condensador a uma 

temperatura de 25 ºC. Durante todo o experimento o vaso de alimentação e o vaso de coleta 

da fase vapor foram agitados com barras magnéticas com o intuito de homogeneizar a 

mistura. A fase vapor condensada foi agitada com o agitador magnético modelo 751, da 

Fisatom. 

Após pelo menos duas horas com o sistema estabilizado, considerado próximo ao 

estado de ELV, eram realizadas as coletas das amostras da fase vapor, no condensado, e da 

fase líquida, no vaso de alimentação. A coleta das amostras realizava-se com o auxílio de duas 

seringas de vidro (de 3mL), a fim de se evitar contaminação com orgânicos presentes em 

seringas de material plástico, especialmente para a fase líquida, que era coletada em 

temperatura elevada. Logo antes da coleta, eram desligadas as agitações e o aquecimento e 

anotavam-se os valores de temperatura, dado pelo termopar, e de pressão atmosférica, dado 

por um transdutor de pressão (modelo M101, da Fischer). A fase vapor (condensada) era a 

primeira a ser coletada para análise, por ser mais sensível. Em seguida, coletava-se a fase 

líquida. O conjunto: alimentação inicial da fase líquida, fase vapor em equilíbrio e fase líquida 

em equilíbrio era então analisado via TOC, a fim de se fazer um estudo qualitativo e 

quantitativo da concentração de p-xileno presente nas fases após o equilíbrio. 

Quando o sistema apresentava o ELV estabilizado, além da constância de temperatura 

e pressão, verificou-se que a evaporação e refluxo de condensado para a câmara de mistura 

(vaso de alimentação) do ebuliômetro também permaneceu constante. O seu valor médio foi 

de 30 gotas por minuto.  

A Figura 3.13 apresenta uma ilustração do ebuliômetro e um detalhe do local de 

refluxo da fase vapor (com uma gota de vapor condensado escoando para a fase líquida). 
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            ____________________________a)                                     ___________________________ b)                                                                        

Figura 3.13 - Ebuliômetro de Othmer: a) esquema, com medidas em milímetros (Oliveira, 2003);  b) detalhe do 
refluxo do vapor. 

 

3.2.4 – Análises físico-químicas 

 

Análises físico-químicas da água estudada, antes e após o processo de destilação, são 

essenciais para comprovar a eficácia do tratamento solar. As análises realizadas foram: 

potencial hidrogeniônico (pH); condutividade; Sólidos Totais Dissolvidos (STD); 

concentração de cloretos; concentração de cátions e ânions, incluindo metais pesados; e 

Carbono Orgânico Total (TOC). Para as análises foram coletadas amostras do afluente 

(alimentação); do destilado; e do efluente (resíduo). Após a coleta, as amostras eram 

resfriadas a 4 ºC em frascos âmbar de 1L para fins de conservação. 

As amostras de água estudadas foram a solução aquosa sintética a 1000 mg/L de 

NaCl, água produzida pré-tratada da Petrobras (destinada a descarte em emissários 

submarinos) e solução aquosa saturada de p-xileno (para as análises de TOC). A medição de 

pH foi realizada apenas para as amostras de água produzida. Nas análises foram feitas 

comparações entre os três tipos de amostras obtidas do processo de destilação solar: a 

alimentação (água presente no boiler); o destilado; e o concentrado (resíduo do tanque do 

destilador). A amostragem foi do tipo composta, isto é, uma amostra foi utilizada para mais de 

uma análise. 

 



Materiais e Métodos 

90 

Rafael Eugênio Moura Ramos, Maio de 2012 
 

 
3.2.4.1 – pH, condutividade e Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

 

As análises de pH foram realizadas à temperatura de 25 °C. As medidas foram feitas 

por potenciometria por um phmetro convencional, modelo TEC-3MP, da TECNAL, 

previamente calibrado.  

 As medidas de condutividade também foram feitas com um medidor eletrônico 

convencional (análise eletrométrica): um condutivímetro da DIGIMED, modelo DM – 32, 

com uso de uma célula com constante K de valor 1; o valor da condutividade é dado em S/cm. 

A condutividade de cada amostra foi medida em temperaturas variadas, próximas à ambiente. 

Como se podem constatar na seção de resultados das análises (seção 4.4) essas variações em 

relação à 25 ºC são pequenas e não devem ser significativas. No entanto, a condutividade 

depende da temperatura e, assim, os valores dessas duas propriedades foram reportados 

conjuntamente.  

A condutividade é considerada uma medida indireta de STD, pois este parâmetro 

pode ser obtido por uma relação matemática simples com a condutividade. Esta última mede o 

grau de dissociação iônica dos sais de uma solução. Logo, partindo-se da condutividade pode-

se determinar a concentração aproximada dos sólidos totais dissolvidos, o STD. Como mostra 

a Tabela 3.2, nessa forma de cálculo indireta de STD a condutividade da amostra é 

multiplicada por um fator que depende de sua grandeza. 

 
Tabela 3.2 - Determinação indireta de STD (Bezerra, 2004). 

Condutividade (µS/cm) STD (mg/L) 
< 1000 0,68*cond. 

1000 a 4000 0,75*cond. 
4000 a 10000 0,82*cond. 

 

3.2.4.2 – Cloretos 

 

As análises de cloretos foram realizadas utilizando-se um método argométrico (ou 

titrimétrico) bastante usual, ou seja, o método de Mohr (APHA, 2005). Trata-se de uma 

titulação simples em que se faz uso de uma solução de nitrato de prata, previamente 

padronizada com solução de NaCl e 1 mL do indicador cromato de potássio. A quantidade de 

cloretos presente em uma amostra é dada em mg/L de Cl-, sendo calculada a partir da Equação 

(3.29): 
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   Onde: 
A = Volume de Nitrato de Prata gasto na titulação da amostra em mL 
B = Volume de Nitrato de Prata gasto na titulação do branco em mL 
N = Normalidade da solução de Nitrato de Prata (0,0118N) 

          V = Volume da amostra utilizado em mL 

 

3.2.4.3 – Cátions e ânions 

 

As análises de cátions e ânions foram realizadas, externamente, no laboratório 

NEPGN, i.e., Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural, da UFRN. As análises de cátions 

foram realizadas pelo equipamento ICP iCap 6300 da Thermo Scientific, e o método utilizado 

foi o USEPA 6010C. 

Foram analisados os cátions referentes à salinidade e à dureza, que são íons de 

cálcio, magnésio, potássio e sódio. Esses dois últimos são os mais representativos da 

condutividade/salinidade e os dois primeiros avaliam bem a propriedade da dureza. 

Além desses cátions presentes em águas salinas e salobras, foram analisados os 

cátions de metais pesados. Estes são contaminantes de elevada toxicidade, especialmente pela 

propriedade de bioacumulação nos seres vivos. Os metais pesados analisados foram cádmio, 

chumbo, cromo, ferro, manganês, mercúrio, vanádio, e zinco. 

O nitrato, o nitrito e o sulfato foram os ânions analisados. Para tanto, utilizou-se o 

equipamento IC ics 2000 da Dionex. O método utilizado nessas análises foi o APHA 4110. 

 

3.2.4.4 – Carbono Orgânico Total (TOC) 

 

O método de TOC, ou COT, é um indicativo da presença da matéria orgânica em 

uma amostra, já que o elemento carbono está, necessariamente, presente nos compostos 

orgânicos. O teste empregado na determinação do TOC baseia-se na oxidação do carbono da 

matéria orgânica a CO2 e H2O e na determinação do CO2 por método instrumental – O 

analisador TOC. Neste, o CO2 formado é arrastado por uma corrente de ar sintético e é 

quantificado através de um detector infravermelho. 
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Por esse método, na verdade, quantifica-se o CT (Carbono Total) e o CI (Carbono 

Inorgânico). Para o carbono total, consegue-se a oxidação de toda matéria orgânica a CO2. 

Para tanto, são empregadas condições severas de oxidação, com presença de catalisadores e 

ácido a temperaturas elevadas; no último caso, é realizada somente a oxidação do C 

inorgânico (CO32-, HCO3-, CO2), pois o ácido forte a baixas temperaturas faz uma oxidação 

mais branda. Com os valores de CT e CI, pode-se, por diferença, obter o COT. O carbono 

orgânico total é expresso em mg/L.  

As análises de Carbono Orgânico Total (TOC) foram realizadas no analisador 

TOC-V CPH modelo TNM-1, da Shimadzu, que faz análise por infravermelho. Neste 

equipamento, as amostras a serem analisadas são inseridas em frascos amostradores (frascos 

cilíndricos de vidro transparente), com capacidade para 40 mL de amostra e com um septo na 

tampa para amostragem no equipamento. Tal equipamento permite que se programe a análise 

para até 70 amostras. É importante, para a análise, que todo o volume do frasco amostrador 

seja preenchido, especialmente para o caso de amostras com componentes orgânicos voláteis 

(VOC’s), pois o TOC faz a amostragem apenas da fase líquida contida no frasco de amostra. 

Assim, um eventual volume de ar presente no frasco de amostra pode acarretar em resultados 

incoerentes em virtude da evaporação dos voláteis presentes. A vantagem desse equipamento 

é o baixo tempo de análise, sendo em torno de 15 minutos por amostra, bem como a precisão. 

 

3.2.5 – Estudo das condições climatológicas 

 
Um estudo das condições climatológicas de interesse foi realizado para a cidade de 

Natal-RN a partir de dados de radiação solar, precipitação pluviométrica, velocidade dos 

ventos, umidade relativa do ar e temperatura do ar. Tais dados foram obtidos da estação 

solarimétrica do INPE, através de endereço eletrônico, e foram analisados valores diários e as 

médias mensais em um período de quatro anos, de 2008 a 2011. Os valores obtidos das 

variáveis mencionadas foram a cada minuto (valor médio) de janeiro a dezembro do período 

mencionado. De posse desses dados, foi possível saber, por exemplo, a radiação solar global e 

difusa, tanto valores médios como máximos alcançados, bem como os períodos sazonais onde 

a radiação solar é mais intensa e meses com maior índice de precipitação pluviométrica. Essas 

informações são importantes na estimativa do comportamento de sistemas solares, 

especialmente em larga escala de operação. Assim, sabe-se o período anual em que o 

rendimento desses sistemas será menor ou acima do esperado e, de posse dessas informações, 
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a fim de se manter uma operacionalidade mais estável, se estuda o uso de sistemas de 

aquecimento auxiliar, que fazem uso, por exemplo, de células fotovoltaicas. Além disso, a 

partir desses dados foi feita a modelagem e simulação para o cálculo da eficiência do sistema 

solar. 

As Figuras 3.14 e 3.15 mostram, respectivamente, os equipamentos utilizados no 

INPE para aquisição dos dados de radiação solar (W/m2); velocidade (m/s) e direção dos 

ventos; umidade relativa do ar (%) e temperatura do ar (ºC), bem como, o receptor da estação 

solarimétrica. A precipitação pluviométrica é medida em mm de lâmina de água.  A Tabela 

3.3 mostra os dados desses equipamentos de medição (sensores). O sistema de 

armazenamento é feito através de um data logger Campbell modelo CR10X e transferido via 

rede para um computador do LAVAT (Laboratório de Variáveis Ambientais e Tropicais) ou 

do Projeto Sonda, onde é disponibilizado ao público. A sua configuração é compatível com a 

configuração solarimétrica básica do projeto SONDA (Sistema de Organização Nacional de 

Dados Ambientais) e também é compatível com a de medição de iluminação natural básica do 

IDMP (International Daylight Measurement Programme). 

 
 

                         
             ____________________________a)                           ____________________________ b) 

Figura 3.14 – Sensores do INPE: a) radiômetro (INPE, 2012); b) sensor de vel. e dir. dos ventos (INPE, 2012). 
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            ______________________________a)                             ____________________________ b) 

Figura 3.15 - Sensores do INPE: a) sensor de temp. e umid. (INPE, 2012); b) receptor da estação solarimétrica 
(INPE, 2012). 

      

         Tabela 3.3 - Dados dos sensores da estação solarimétrica do INPE de Natal-RN (INPE, 2012). 

Sensor Marca/Modelo Incerteza de 
medição 

Radiação solar global Kipp&Zonen / CM11 058912 3% 
Radiação solar difusa Kipp&Zonen / Shadow Ring CM121B 

SN 20187 
* 

Temperatura de bulbo seco Young / 41372VC SN 7263 * 
Umidade relativa Young / 41372VC SN 7263 * 

Pluviosidade Hidrological Services / TB4 SN 02-71 3% 
Direção do vento Young / MA RM 05106 SN WM 70317 3% 

Velocidade do vento Young / MA RM 05106 SN WM 70317 1% 
*Dados não informados. 
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4. Resultados e Discussão 
 

No presente capítulo são apresentados os principais resultados obtidos nessa 

dissertação de mestrado. Primeiramente, são discutidos os resultados referentes aos testes no 

sistema solar, assim divididos: aquecedor solar, com dados de temperatura; e destilador solar, 

com dados de temperatura, rendimento e eficiência energética. Na sequência são apresentados 

os resultados: da modelagem e simulação, tanto para o coletor solar quanto para o destilador 

solar; do estudo de ELV; das análises físico-químicas realizadas; e do estudo das condições 

climatológicas favoráveis. 

 

4.1 – Testes no sistema solar 

 

4.1.1 – Aquecedor solar 

                     
Com relação aos resultados do sistema de pré-aquecimento, foram obtidos dados de 

temperatura da água presente no boiler e temperatura do ar, primeiramente para o sistema 

operando com água comum (de abastecimento); com solução aquosa sintética de NaCl 

(Cloreto de Sódio) a 1000 ppm (mg/L); e com água produzida.  Na Figura 4.1 é apresentada a 

variação temporal da temperatura da água comum (de abastecimento) no boiler, da 

temperatura do ar e da radiação solar global média. Na sequencia, é mostrado o mesmo tipo 

de gráfico para a solução sintética a 1000 ppm de NaCl (Figura 4.2). Em ambos os casos, as 

medições foram feitas durante dois dias consecutivos, sem interrupção. 

 Essa medida foi tomada com o intuito de analisar quanto que a temperatura da água 

no boiler diminui nas horas sem radiação solar.  Como pode ser observado nos gráficos das 

figuras mencionadas, o sistema de pré-aquecimento apresenta um comportamento esperado, 

ou seja, durante toda a noite (para dias distintos), a temperatura da água no boiler, tanto para o 

sistema operando com água comum quanto com solução salobra, só baixou em torno de 5 oC 

em relação à temperatura média (54,8 ºC) e, aproximadamente, 10 oC em relação ao pico de 

temperatura obtido (59,2 ºC), o que resultou em uma temperatura mínima próximo a 50 oC. 

Esse fato permite uma alimentação com uma temperatura mais elevada do que a ambiente da 

água a ser tratada no destilador, de forma contínua, mesmo nas horas sem radiação solar, o 

que é satisfatório para que o sistema opere ininterruptamente. 
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Figura 4.1 - Perfil de temperaturas e radiação solar global média em água de abastecimento. 

 

 

Figura 4.2 - Perfil de temperaturas e radiação solar global média em água com NaCl. 

 

Por fim, foram feitas medidas de temperatura no boiler e também na água da caixa 

d’água (alimentação do sistema de pré-aquecimento) utilizando água produzida como fluido, 

no período de 01 a 13 de Setembro de 2008. Os resultados encontram-se na Figura 4.3, que 

apresenta também a variação das temperaturas do ar (medida e a variação dada pelo INPE). 

As temperaturas na caixa d’água foram próximas das temperaturas do ar, porém apresentando 

uma maior elevação nos horários de pico de sol (próximos do meio-dia), o que é resultado do 

aquecimento da caixa (de material plástico) com a exposição à radiação solar. Tal fato é 

positivo para a operação do aquecedor solar, pois, nessas condições, a água fria da caixa que 

alimenta o boiler terá uma temperatura mais elevada. 
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Figura 4.3 - Variação das temperaturas no boiler, caixa d’água e do ar ambiente em água produzida. 

 

Pode-se dizer então, pela análise das Figuras 4.1 a 4.3, que os experimentos 

demonstraram que o sistema de pré-aquecimento solar é eficiente no aquecimento de águas, 

tanto de água de abastecimento como de água salobra, ou água produzida, onde o fluido 

atingiu temperaturas máximas próximas a 70 ºC, e mínimas próximas a 50 ºC. Além disso, a 

variação de temperatura para dias consecutivos foi de apenas 5 ºC, em média, em relação à 

temperatura média diária. Esse comportamento é favorável para a destilação solar, pois a água 

entra no destilador já pré-aquecida. 

 

4.1.2 – Destilador solar 

 

Medições de temperatura no destilador foram realizadas, primeiramente com a 

alimentação do destilador em batelada, e na sequencia, com a operação contínua do sistema 

solar. Para ambos os casos, foram obtidos dados das temperaturas das fases vapor e líquido, 

dados de radiação solar, bem como foram aferidos os valores respectivos das temperaturas na 

água do boiler, para fins de análise comparativa dos perfis de temperatura. 

 

4.1.2.1 – Alimentação em batelada 

 

 Os resultados das medições de temperatura no destilador para a alimentação em 

batelada são apresentados nas Figuras 4.4, 4.5 e 4.6. 

Na Figura 4.4, pode-se visualizar a temperatura da água no boiler (solução aquosa de 

NaCl) e as temperaturas do líquido e do vapor no interior do destilador. Percebe-se que, 



Resultados e Discussão 

99 

Rafael Eugênio Moura Ramos, Maio de 2012 

diferentemente das temperaturas no destilador, a temperatura no boiler sofreu uma leve queda 

de aproximadamente 5 oC durante a madrugada do dia 23/07/08 e apresentou um máximo 

poucas horas depois do horário de maior insolação, acusando temperaturas próximas a 70 ºC, 

ou seja, com uma faixa de variação menor do que 15 oC. Já as curvas das temperaturas no 

destilador assemelham-se a uma parábola (ou uma gaussiana, se forem considerados os 

períodos sem radiação solar), com uma significativa variação de quase 40 ºC na temperatura, 

tanto para a fase líquida quanto para a fase vapor. Assim, tem-se uma queda elevada de 

temperatura nas horas sem radiação solar (antes do amanhecer e depois do pôr do sol). Esse 

fato repete-se na Figura 4.6 e confirma que o isolamento térmico do destilador é ineficiente e 

deve, portanto, ser otimizado, a fim de garantir a utilidade do sistema de pré-aquecimento não 

somente para dias ensolarados, mas também em dias nublados, chuvosos e mesmo durante a 

noite (aproveitamento do calor residual no tanque do destilador). 

Na Figura 4.5, tem-se a variação das temperaturas no destilador e no boiler durante 

três dias e meio, do dia 22/07 até o dia 25/07 de 2008. Podem-se observar dois picos maiores 

de temperatura, referentes aos dias 22 e 23, dias típicos de sol. No dia 25, que foi um dia 

chuvoso, as temperaturas no destilador mantiveram-se baixas; no boiler, as temperaturas 

foram sempre superiores e com uma pequena variação de um dia para o outro (de até 10 ºC). 

 

 

Figura 4.4 - Variação das temperaturas no boiler e no destilador em um dia.  
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Figura 4.5 - Variação das temperaturas no destilador e no boiler em três dias e meio. 

 

Por fim, foram feitas medições de temperatura para quatro dias consecutivos no 

destilador e no boiler (utilizando solução aquosa de NaCl), em que os dois últimos dias 

apresentaram elevados índices pluviométricos e praticamente não houve radiação solar direta. 

A Figura 4.6 mostra a variação das temperaturas no boiler e no destilador nesses quatro dias, 

onde conforme ocorrido nos outros dias de medição, as temperaturas no destilador 

apresentaram uma elevada variação de um dia para o outro, diferentemente da temperatura da 

água no boiler, que variou em média somente 10 ºC nos primeiros dias e 15 ºC no quarto dia, 

que foi o que apresentou menor incidência solar (Figura 4.6). A Figura 4.7 trata da radiação 

solar, tanto a global quanto a difusa para o mesmo período considerado. Percebe-se que as 

temperaturas no destilador (dadas na Figura 4.6) apresentam o mesmo comportamento que a 

radiação solar global para o mesmo período (mesmo perfil de variação com o tempo), como 

mostra a Figura 4.7. 

A radiação global, como explicado na seção 2.2 (Energia solar), é composta, 

essencialmente, pela radiação direta (incidência solar direta) e pela radiação difusa, que sofreu 

desvios, sendo menos intensa. Percebe-se que a componente da radiação difusa está presente 

em maior percentagem nos dias onde a radiação global é menor, que corresponde, justamente, 

ao período de maior índice pluviométrico.  Esse fato pode ser observado nas Figuras 4.7 e 4.8. 

Esta última mostra o índice de precipitação pluviométrica, em mm, para aqueles mesmos dias 

de experimento. 
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      Figura 4.6 - Variação das temperaturas no boiler e no destilador em quatro dias. 

 

 

Figura 4.7 - Variação da Radiação solar global e difusa em quatro dias. 

 

 

Figura 4.8 - Índice pluviométrico em quatro dias. 
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4.1.2.2 – Alimentação contínua (sistema completo) 

 

A Figura 4.9 mostra as temperaturas no destilador e no boiler durante um período de 

pouco mais de 24 horas. Ele representa o experimento preliminar do sistema solar, com a 

alimentação do destilador (com solução aquosa de NaCl a 1000 mg/L) feita à noite pelo 

boiler, cuja temperatura do fluido estava bem elevada (acima de 60 ºC). Devido a esse fato se 

percebe um pico de temperatura no tempo inicial das medidas no destilador. No entanto, 

como o tanque do destilador se encontrava em equilíbrio térmico com o ar ambiente 

(temperaturas em torno de 26 ºC), o pico de temperatura alcançado para a água do tanque 

quando da alimentação do destilador teve um valor baixo (em torno de 44 ºC). De qualquer 

modo, as temperaturas baixaram mais ainda durante a noite e a madrugada, o que mostra que 

a água do tanque está trocando calor livremente com o ambiente, e a alimentação contínua por 

gotejamento (cerca de 4,0 mL/min) não impediu esse comportamento, pois o gotejamento só 

tem a função de repor a água evaporada que apresenta uma vazão relativamente baixa 

comparada à capacidade do tanque do destilador. 

 

 

Figura 4.9 - Variação das temperaturas no destilador e no boiler em 24h. 

 

Nas Figuras 4.10 e 12, além das temperaturas do líquido e do vapor no destilador e 

da temperatura da água no boiler (utilizando-se água produzida no sistema solar), são 

apresentadas as temperaturas do ar (adquiridas de INPE, 2010). No primeiro caso, a 

alimentação foi feita no final da manhã (período próximo do pico de radiação solar diário), 

logo as temperaturas do líquido e do vapor no destilador foram superiores às temperaturas da 

água no boiler para o mesmo período. 
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Na Figura 4.12, as temperaturas elevadas (próximas a 70 ºC) no início da medição, 

provavelmente, ocorreram porque os sensores estavam medindo a temperatura do vidro do 

tanque, onde as temperaturas são superiores às do líquido. Nesse gráfico (da Figura 4.12), a 

ocorrência de precipitação entre os minutos próximos a 6945 e 8455 provocou um 

abaixamento nas temperaturas no destilador.  

O sistema contínuo de alimentação foi também utilizado no período de 03 a 05 de 

outubro e no dia 10 desse mesmo mês, iniciado às 12h20min e às 10h20min, respectivamente. 

Nos dois casos houve um subaproveitamento da temperatura alta do boiler para alimentação, 

pois o tanque do destilador já estava bastante aquecido. Desse modo, espera-se uma maior 

produtividade do sistema se a alimentação for realizada no início do dia, bem como, para 

outras configurações como um fluxo laminar com reciclo, alimentação intermitente, etc. 

Nas Figuras 4.11 e 4.13 pode-se visualizar que para períodos com baixa, ou 

nenhuma, radiação solar (como pode ser constatado nas Figuras 4.10 e 4.12) as temperaturas 

no destilador tendem a se aproximar das temperaturas do ar ambiente. Nas legendas das 

Figuras 4.10 e 4.12 são mostradas as temperaturas médias de todas as variáveis: temperaturas 

do líquido, do vapor, do ar e da água no boiler. Na Figura 4.10, as temperaturas médias tanto 

do líquido quanto do vapor são razoavelmente elevadas (52 ºC, em média). O mesmo não 

ocorre para as mesmas temperaturas na Figura 4.12, que apresentam média de 37,5 ºC. Tal 

fato ocorreu porque no mencionado gráfico, as medições foram realizadas em um período 

integral, de vários dias consecutivos, e a baixa média de temperatura é explicada pelo 

resfriamento do sistema nos períodos sem radiação solar; já o boiler demonstrou 

comportamento completamente diferente: Em ambas as Figuras (4.10 e 4.12) a temperatura 

média foi praticamente a mesma, de 58,5 ºC. Isto permite concluir que o boiler apresenta o 

mesmo comportamento (opera nas mesmas condições) para um só dia ou vários dias 

consecutivos. A temperatura média do ar apresentou valor médio um pouco inferior na Figura 

4.12 (26,06 ºC) em relação à Figura 4.10 (27,71 ºC), o que era esperado, já que a temperatura 

do ar também diminui durante o período noturno.  

Pela análise dessas quatro Figuras (4.10 a 4.13) percebe-se claramente que os perfis 

de variação das temperaturas no destilador solar (fases líquida e vapor), ao longo de um dia, 

são idênticos aos perfis respectivos da radiação solar, demonstrando uma forte correlação 

entre a temperatura e a radiação solar. O fator negativo nesse comportamento é a baixa média 

diária de temperaturas no destilador, aproximadamente de 37,3 ºC (no gráfico) no período de 

03 a 09/10, devido às trocas térmicas com o ar ambiente durante todo o tempo, mas tendo 

influência significativamente maior nos períodos isentos de radiação solar. 
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Figura 4.10 - Temperaturas no destilador, no boiler e no ar para alimentação contínua. 

 

 

Figura 4.11 - Radiação solar global média. 

 

Dos resultados apresentados até o presente, verifica-se que o sistema de pré-

aquecimento solar (aquecedor solar) não interferiu no perfil de temperaturas do destilador, i. 

e., a alimentação do destilador feita pelo boiler de  modo contínuo sem reciclo, não 

proporcionou ganhos energéticos ao destilador. 
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Figura 4.12 - Temperaturas no destilador, no boiler e temperatura do ar para alimentação contínua (de 03 a 
05/10/09) e batelada. 

 

 

Figura 4.13 - Radiação solar global média e difusa. 

 

Outros experimentos foram realizados no período de novembro de 2008 a fevereiro 

de 2009 e os resultados obtidos foram similares aos já apresentados. 

Como pôde ser observado em praticamente todas as Figuras desta seção, 

especialmente nas Figuras 4.10 a 4.13, a temperatura da água (líquido e vapor) no tanque do 

destilador não é diretamente dependente da temperatura ambiente, mas tem uma dependência 

muito maior da radiação solar incidente. Tal fato é lógico, pois o ambiente retira calor do 

destilador e não fornece. Por outro lado, quanto menor a temperatura na cobertura maior deve 

ser a condensação. No entanto, percebe-se que nos períodos sem insolação (depois do pôr do 
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sol e antes do amanhecer), as temperaturas do líquido e do vapor no destilador entram em 

equilíbrio térmico com a temperatura ambiente, alcançando valores próximos a 20 ºC, o que é 

altamente indesejável para o sistema. Esse fato ocorreu devido à falta de um isolamento 

térmico eficiente para o destilador. Primeiramente, o isolamento inferior utilizado possui 

apenas 0,010m de espessura, diferentemente do valor recomendado por Lopes (2004), que é 

de 0,10m de espessura, e o material isolante foi compensado naval, que apresenta uma 

condutividade térmica não muito baixa para ser usado como isolante térmico eficiente (k = 

0,12W/m.K); esse material também absorve umidade, o que aumenta a sua condução térmica 

em períodos chuvosos; além disso, pôde ser observado durante os experimentos no destilador, 

que em horários de forte insolação durante o dia, esse isolamento inferior apresentou certo 

aquecimento, o que confirma uma fuga de calor nessa região. Dessa forma, para que o sistema 

opere de maneira contínua, com destilação também à noite (e/ou em períodos chuvosos), é 

preciso que se tenha um isolamento térmico eficiente para o destilador. Segundo Ribeiro et al. 

(2008), um compósito a base de gesso e EPS poderia ser utilizado satisfatoriamente para essa 

função. 

Por fim, a Tabela 4.1 mostra os valores no destilador solar e no boiler (relativas a 

todos os experimentos realizados) de temperaturas: máxima; mínima; e média, tanto para um 

período diurno (dez horas de sol), como para um período integral (durante o dia e à noite). 

Percebe-se que o boiler pode ser seguramente útil para uma alimentação quente de água no 

destilador, já que a temperatura máxima alcançada no mesmo (69,6 ºC) é superior à 

temperatura máxima alcançada no destilador (63,6 ºC) e a temperatura mínima encontra-se na 

faixa de temperaturas normalmente alcançadas em uma destilação solar, que é de 40 ºC a 70 

ºC. Além disso, como já apresentado nas Figuras 4.10 e 4.12, o boiler mantém as altas 

temperaturas em dias consecutivos, o que viabiliza uma alimentação aquecida no destilador a 

qualquer momento do dia ou da noite. Com relação às temperaturas médias no destilador, 

deve-se aprimorar o isolamento térmico na base do mesmo, a fim de manter pelo maior tempo 

possível as altas temperaturas alcançadas nos horários de pico de radiação solar. 

   

Tabela 4.1 - Temperaturas máxima e mínima para o boiler, o líquido e o vapor. 

Medições  T máx.(ºC) T mín.(ºC)  T média período 
diurno (ºC) 

T média período 
integral (ºC) 

Líquido (destilador)  63,6 20,4  50,6 37,6 
Vapor (destilador)  63,3 20,3  50,3 37,3 

Boiler  69,6 40,0  58,5 58,4 
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4.1.2.3 – Rendimento de destilado 

 

Com relação aos dados de produtividade (ou rendimento) do destilador solar, o 

resultado da medição da vazão de destilado em um dia típico de sol pode ser observado na 

Figura 4.14, tipo coluna, com a vazão de destilação versus a hora do dia. Percebe-se que a 

vazão do líquido destilado varia com o tempo de forma semelhante à radiação solar em dias 

ensolarados e pode ser razoavelmente aproximada a uma curva polinomial de ordem dois. 

Esta apresenta um máximo na hora de maior insolação medida (nesse caso, 12h26min), como 

pode ser observado. A partir desses resultados, estimou-se uma vazão média diária de 

destilado, sendo de aproximadamente, 4,0 mL/min, que corresponde à vazão de alimentação 

do destilador. 

 

 

Figura 4.14 - Vazão de destilado durante um dia. 

 

A Tabela 4.2 mostra os volumes de destilado diário obtidos para coletas em julho, 

setembro e outubro de 2008, com alimentação em batelada. Percebe-se que a vazão de 

destilado, para todos os dias de medição do mês de julho, é ainda pequena (inferior a 2L/m2d), 

mas deve-se levar em consideração que essas medidas foram realizadas no inverno, quando a 

radiação solar é mais baixa. Além disso, nesse projeto, as canaletas do destilador não possuem 

inclinação, sendo o suporte inclinado. Dessa forma, com o aumento da inclinação do suporte 

realizado (em agosto de 2008), pôde-se evitar uma considerável reevaporação da água 

destilada na canaleta, o que implica em perda de produtividade de água destilada, e 

consequentemente, em menor eficiência, como será visto na próxima seção (seção 4.1.2.4). O 

aumento do rendimento da destilação solar, depois dessa mudança física no destilador, pode 

ser comprovado pela análise da Tabela 4.2, onde os rendimentos obtidos foram sempre 
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superiores a 2,2L/d, a partir do mês de setembro daquele mesmo ano. A reevaporação é bem 

provável de ocorrer, pois a água, devido ao ELV condensa ainda quente, tendendo a evaporar 

novamente se não for coletada logo. 

 

Tabela 4.2 - Volume diário destilado. 

Data mp (L/d) Fluido 
14/07/2008 1,60 Água  
19/07/2008 1,64 Água  
23/07/2008 1,86 Água  
24/07/2008 1,64 Água  
30/09/2008 2,66 Água  
01/10/2008 2,55 Água  
07/10/2008 2,46 Água produzida 
08/10/2008 2,42 Água produzida 
09/10/2008 2,20 Água produzida 

 

Na Tabela 4.3 são apresentados: o volume de destilado coletado por dia; o tipo de 

alimentação (se batelada ou contínuo); o tipo de fluido utilizado; a radiação solar global e a 

difusa; e a precipitação pluviométrica, no período de 30/09/08 a 09/10/08. A ocorrência de 

precipitação acarreta diretamente no menor volume destilado, como é o caso dos dias 01, 08 e 

09 de outubro, porém essa influência é bem mais significativa quando a ocorrência de chuvas 

é durante o dia, que foi o caso do dia 09/10/08. Assim, por exemplo, comparando-se os dias 7 

e 8 de outubro, que apresentam todos os tipos de radiação solar com valores bem 

aproximados, o volume destilado do dia 7 foi mais de 10% acima do volume coletado no dia 

8, quando ocorreu precipitação pluviométrica. 

 

Tabela 4.3 - Volume destilado, tipo de operação, radiação solar e precipitação pluviométrica. 

Data mp 
(L/d) 

Alimentação Fuido GT méd 
(W/m2d) 

 
 

GT total 
(kW/m2d) 

I d Méd. 
(W/m2d) 

I d total 
(kW/m2d) 

Precip. 
(mm) 

30/09/2008 2,66 Batelada Água  654,292  393,230 160,053 96,192 0 
01/10/2008 2,55 Batelada Água  673,744  404,920 150,000 90,150 0,254 

04/10/2008 2,43 Contínuo 
Água 
prod. 582,012  349,789 250,232 150,389 0 

05/10/2008 2,43 Contínuo 
Água 
prod. 592,334  355,993 286,610 172,253 0 

07/10/2008 2,46 Batelada 
Água 
prod. 612,050  367,842 245,701 147,666 0 

08/10/2008 2,42 Batelada 
Água 
prod. 657,394  395,094 203,218 122,134 1,27 

09/10/2008 2,20 Batelada 
Água 
prod. 521,118  313,192 294,537 177,017 3,81 
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Comparando-se a Tabela 4.3 com a Tabela 4.2, percebe-se que o tipo de alimentação 

do sistema, se contínuo ou em batelada, foi indiferente no rendimento resultante. Esse 

resultado era previsível, pois a alimentação contínua foi de apenas um gotejamento 

aproximadamente constante, com o intuito de manter o mesmo nível de lâmina d’água no 

tanque e evitar um possível transbordamento.  

Ainda da análise dessas duas Tabelas (4.2 e 4.3), percebe-se que o rendimento do 

destilador durante todos os sete dias de medição dos meses de setembro e outubro é bem 

superior ao respectivo valor em quaisquer dos quatro dias de coleta do mês de julho. Nesse 

caso, o volume médio coletado em outubro (2,44 L) foi superior em 40% em relação ao 

volume médio coletado no mês de julho (1,69 L). Tal fato deve-se provavelmente a três 

fatores: à radiação solar, que em julho é inferior à de outubro; à inclinação da canaleta (como 

já informado), que foi aumentada no mês de agosto do mencionado ano, com o aumento da 

inclinação do suporte metálico do destilador; e à nova configuração do destilador, com o 

tanque de vidro diretamente em contato com a chapa metálica, que propiciou uma melhor 

transferência de calor da chapa para o tanque, e deste para a água. Infelizmente, a estação 

solarimétrica do INPE estava em reforma no mês de julho de 2008 e, portanto, não foi 

possível fazer uma comparação quantitativa precisa em termos de eficiência energética do 

destilador solar entre julho e outubro. No entanto foi feita uma estimativa da eficiência 

energética média do destilador em julho de 2008, baseada na radiação solar média no mês de 

julho de 2009 para dias ensolarados (apêndice II). 

Vale salientar, ainda da Tabela 4.3, que o tipo de fluido utilizado no destilador solar, 

se água comum ou água produzida, não apresentou diferença significativa no volume de água 

que foi destilada.  

 

4.1.2.4 – Eficiência energética 

 

A Tabela 4.4 mostra o resultado da eficiência energética diária média efetiva do 

destilador solar. Percebe-se, pela análise dessa Tabela, que quanto maior é o valor médio da 

radiação solar diária (TG ), mais elevada é a temperatura média da fase líquida no interior 

(tanque) do destilador (liqT ). A obtenção dessa temperatura média é necessária para se 

conhecer o valor do calor latente (hfg), que como já informado, decresce linearmente com o 

aumento da temperatura da água (figura 4.15). 
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A eficiência média obtida para o destilador solar nos dias de experimento (Tabela 4.4), 

foi de 27,18%, relativamente inferior ao valor ideal encontrado para esse tipo de destilador, ou 

seja 38 a 43% (Maluf, 2005). Tal fato é coerente, pois o isolamento térmico utilizado no 

fundo do tanque do destilador foi divergente do recomendado por Lopes (2004), bem como a 

espessura do mesmo (10 vezes menor). Além disso, o tanque utilizado é de vidro, que possui 

uma baixa condutividade térmica; a percentagem da radiação difusa na radiação global foi de 

38,32%, condizente com o valor encontrado na literatura (40%, em média); o volume médio 

de destilado obtido foi de 2,52L; o valor médio da radiação solar global média, para outubro 

de 2008 foi de 615 W/m2.d (das 07h às 17h); a temperatura média resultante do líquido no 

destilador foi de 50,6 ºC. 

Ainda da análise da Tabela 4.4, percebe-se que a temperatura média do líquido 

aumenta com o aumento do valor da radiação solar global média e é inversamente 

proporcional à incidência solar difusa média, bem como à razão desta variável com a radiação 

solar global média. Esse fato pode ser constatado nas Figuras 4.16, 4.17 e 4.18, que mostram 

a relação das variáveis mencionadas, cujos valores foram retirados da Tabela 4.4. 

  

Tabela 4.4 – Eficiência efetiva média diária do destilador solar considerando 10 horas de incidência solar. 

DATA mp 

(L/d) 

TG (W/m2.d) dI (W/m2.d) liqT  

(ºC) 

fgh (kJ/kg) Td G/I (%) 
η 

(%) 

1/10/2008 2,55 673,74 150,00 52,95 2375,77 22,26 24,96 

4/10/2008 2,43 582,01 250,23 51,05 2380,34 42,99 27,65 

5/10/2008 2,43 592,33 286,61 50,38 2381,95 48,39 27,14 

7/10/2008 2,46 612,05 245,70 50,28 2382,19 40,14 26,55 

8/10/2008 2,42 657,39 203,22 50,97 2380,53 30,91 24,36 

9/10/2008 2,20 521,12 294,54 46,29 2391,79 56,52 28,01 

18/10/2008 2,92 660,55 171,26 52,00 2378,05 25,93 29,20 

19/10/2008 2,79 622,36 245,19 50,86 2380,80 39,40 29,60 

MÉDIA 2,52 615,20 230,84 50,60 2381,43 38,32 27,18 

Média 

Julho 1,69 587,94 ----------- 50 2382,87 --------- 18,98 
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Figura 4.15 – Variação do calor latente de evaporação da água com a temperatura; Dados obtidos em  (Smith et 
al., 2000). 

 

 
Figura 4.16 – Variação da temperatura média do líquido com a radiação solar global média. 

 

 
Figura 4.17 – Variação da temperatura média do líquido com a radiação solar difusa média. 
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Figura 4.18 – Variação da temperatura média do líquido com a razão rad. difusa/rad. global . 

 

Vale observar que a temperatura média do líquido no tanque do destilador decresce 

com o aumento da radiação difusa, conforme descrito nas Figuras 4.17 e 4.18. Isso ocorre por 

conta da diminuição da radiação direta e da radiação global, consequentemente, na medida em 

que aumenta a proporção da radiação difusa. Esse comportamento foi também observado 

anteriormente, na Figura 4.7. 

A Tabela 4.5 mostra os resultados obtidos da eficiência efetiva do destilador solar para 

os mesmos dias apresentados na Tabela 4.4. A diferença entre esses resultados é a forma de 

cálculo da eficiência: para o primeiro caso apresentado (Tabela 4.4), a eficiência foi 

calculada, como estimativa, a partir de valores médios diários do calor latente de evaporação 

da água (hfg) e de valores médios diários da radiação solar global média (GT) para um mesmo 

período; já no segundo caso (Tabela 4.5) utilizou-se o cálculo da eficiência para um período 

(no caso, um dia) baseado na integral com o tempo, tanto de GT quanto de hfg. As integrais 

foram calculadas utilizando-se a regra do trapézio (um método numérico de integração). 

No entanto, verificou-se que utilizando o valor médio, ao invés da regra do trapézio 

(integração), tanto do calor latente de evaporação quanto da radiação solar global incidente, se 

obteria um valor equivalente para a eficiência, pois através de cálculos em planilha eletrônica, 

obteve-se que o somatório dos histogramas equivale ao valor médio multiplicado pelo tempo 

do experimento (10 horas, no caso). A Equação (3.2) da seção 3.2.1.2.2 mostra essa situação. 

 

A Tabela 4.5 mostra que na eficiência média do destilador, com o cálculo baseado na 

média de GT e de hfg, o erro, em média, foi de aproximadamente 0,12% em relação à 
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eficiência calculada através do uso das integrais de GT e de hfg com o tempo t. Esse fato deve-

se ao grande número de dados envolvidos, tanto de GT quanto de hfg, sendo 600 valores para 

cada uma dessas variáveis (referentes a 600 minutos, o que equivale a 10 horas de 

experimento). Porém, apesar desse resultado, é sempre aconselhado calcular as integrais para 

que se possa determinar com segurança a eficiência energética, especialmente quando se 

dispõe de um menor número de dados, onde o erro é bem mais relevante. 

 

Tabela 4.5 – Comparação da eficiência efetiva com a eficiência efetiva média. 

Data 

mp 

(L/d) 

∫∫∫∫GT.dt 

(W/m2.d) 

∫∫∫∫hfg.dt 

(kJ/kg) η (%) η(%) 

Erro rel. 

(%) 

1/10/2008 2,55 404699,7 1425416 24,93 24,96 0,12 

4/10/2008 2,43 349585,8 1425734 27,57 27,65 0,27 

5/10/2008 2,43 355926,8 1429132 27,10 27,14 0,14 

7/10/2008 2,46 367739,0 1429281 26,52 26,55 0,13 

8/10/2008 2,42 394311,2 1428281 24,37 24,36 0,04 

9/10/2008 2,20 312862,0 1435039 27,99 28,01 0,06 

18/10/2008 2,92 396881,7 1426787 29,16 29,20 0,14 

19/10/2008 2,79 373792,4 1428440 29,57 29,60 0,09 

Média 2,52 369474,8 1428513,7 27,15 27,18 0,12 

 

4.1.3 – Aprimoramento do sistema 

 

A partir de mudanças na configuração do destilador, mencionadas na seção 3.2.1.4, 

uma comparação da eficiência energética antes e depois dessas mudanças foi realizada, 

percebendo-se um aumento de 42% em seu valor. Para a comparação foram utilizados os 

dados da destilação solar, respectivamente, em julho e outubro de 2008; para outubro, como 

mostra a Tabela 4.4, a eficiência efetiva média foi de 27,18%; já em julho de 2008, o valor 

correspondente foi de apenas 18,98%. Para a estimativa, foi calculada a média da radiação 

solar global média em julho de 2009, para dias sem precipitação pluviométrica (das 07 h às 17 

h). Como não foram utilizados os dados da radiação solar para julho de 2008, pois a estação 

solarimétrica do INPE estava em reforma nesse período, não se tem uma comparação mais 

precisa da eficiência. Para todos os efeitos, a comparação é consistente, pois mesmo 

assumindo que a média da radiação solar para julho de 2008 fosse ainda menor, de 530 W/m2, 
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por exemplo, a eficiência resultante seria de, aproximadamente, 21%, o que equivale ainda, a 

um aumento de 28,6%; Se a média da radiação solar global média de julho de 2008 fosse 

superior ao valor encontrado para julho de 2009 (587,94 W/m2), a eficiência correspondente 

seria ainda menor (inferior a 18,98%). Assim, pode-se afirmar que, conforme esperado, 

mudanças na geometria do destilador solar provocam mudanças em sua eficiência energética. 

 

4.1.4 – Estimativa para vazões elevadas 

 

Tomando-se como base a eficiência ótima para destiladores solares duas águas de um 

só efeito (43%), calculou-se, a partir da Equação (3.2) (seção 3.2.1.2.2), que com 1m2 de área 

do destilador (tanque), uma radiação solar média de 600 W/m2 e uma temperatura média de 

líquido no destilador de 55 ºC, e considerando 10h de funcionamento, o destilador deveria 

produzir 3,92 litros diários de água tratada. Para o tratamento de 80000 m3/d de água 

produzida (vazão encontrada em Guamaré-RN, em 2008), obteve-se que a área útil da 

destilação solar seria extremamente elevada, em torno de 20408163 m2 (aproximadamente, 

2041 hectares). Para tanto, é fundamental o estudo da otimização de sistemas que utilizem a 

energia solar, a fim de aumentar a sua produtividade e tornar viável a sua implementação em 

larga escala, ao menos como um tratamento adicional alternativo.  

Vale destacar ainda que esse tipo de destilador do projeto seja o mais simples, logo um 

sistema contínuo que resulte no aumento da produtividade desse destilador, com certeza 

provocará efeito semelhante em destiladores mais eficientes (de múltiplos efeitos). 

 

T

p

G.

.

C

fg
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=η  (3.2) 

 

Isolando mp se obtém: 

 

L/d.92,3
kg/kJ832,2370
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Logo o valor da área necessária para destilar 80000 m3 diários será: 
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4.2 – Modelagem e simulação 

 

4.2.1 – Modelagem e simulação do coletor solar 

 

A Figura 4.19 apresenta o recorte da planilha eletrônica utilizada nos cálculos (do 

Microsoft Office Excel 2010) da modelagem e simulação do coletor solar. A planilha 

completa encontra-se no apêndice I. Essa planilha mostra as variáveis enumeradas na ordem 

de cálculo, em que se diferem as variáveis dependentes (calculadas) e as variáveis 

independentes (parâmetros). As variáveis calculadas, que são trinta no total, estão 

apresentadas na fonte verde, enquanto que os parâmetros apresentam-se em vermelho, azul ou 

preto; os valores em vermelho são estimativas, originada de cálculos ou de dados 

climatológicos do INPE; as variáveis em azul são parâmetros retirados da literatura, 

especialmente de Incropera et al. (2008); os parâmetros em preto são relativos à geometria do 

coletor, obtidos do fabricante; as células em amarelo indicam tanto os parâmetros geométricos 

quanto os que se referem aos materiais constituintes do coletor; e as células D62 a D70 

mostram as estimativas calculadas de algumas variáveis (apêndice I). 

Como mostra a Figura 4.19, a modelagem e simulação do coletor solar permitiu que 

se obtivesse o valor da eficiência energética média do coletor solar dado pelo fabricante 

(59,7%). 
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Figura 4.19 – Recorte da planilha dos resultados da modelagem e simulação do coletor solar. 

 

A Tabela 4.6 apresenta o resultado das variáveis estimadas através de equações 

matemáticas auxiliares (I, II, III, IV e V, da modelagem) para os dois tipos de simulações 

realizadas, bem como os valores de eficiência e calor útil obtidos, correspondentes aos valores 

das variáveis de entrada. Na simulação TIPO-1, tanto para um período integral, ou seja, 

durante o dia e à noite, quanto para o período diurno de 10 horas de sol (considerando das 7h 

às 17h), os valores encontrados para as variáveis estimadas apresentaram resultados 

satisfatórios, condizentes com a realidade experimental: na placa absorvedora há um gradiente 

de temperatura em sua extensão que vai de valores acima de 30 ºC (ou 27,8 ºC), que é a 

temperatura de entrada do fluido vindo da caixa d’água, obtida experimentalmente, a valores 

próximos a 70,5 ºC (ou 62,86 ºC), que corresponde à temperatura de saída do fluido do 

coletor; os valores de temperatura da placa absorvedora são sempre superiores aos do fluido, 

pois este é aquecido por aquela. Tal fato pode ser comprovado pela comparação entre os 

valores médios de temperatura da placa e do fluido (56,60 ºC e 50,62 ºC; e 50,63 ºC e 45,72 

ºC, respectivamente). Logo, 56,60 ºC (ou 50,63 ºC) é um valor razoável para a temperatura 

média da placa; o valor da temperatura de saída do fluido encontrada (70,50 ºC ou 62,86 ºC) é 

apoiado pelos valores experimentais das temperaturas no boiler, que alcançam valores acima 

de 60 ºC. Nos períodos de dias mais quentes e ensolarados essas temperaturas são próximas a 

70 ºC. 
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Tabela 4.6 – Resultado da simulação das variáveis estimadas, do calor útil e da eficiência do coletor. 

Variáveis 
Simulação 
TIPO – 1 

Simulação 
TIPO – 2 

 

Variável de entrada Sigla 
Período 
diurno 

Período 
integral 

Dia de 
chuva 

Dia de 
chuva Unid. 

T de entrada do fluido  Tfi 30,0 27,8 26,0 26,0 ºC 
T ambiente  Ta 27,40 26,26 23,06 23,06 ºC 

Rad. solar global  GT 600 488,6 194,153 194,153 W/m² 
Incidência solar direta Ib 360 281 21,83 21,83 W/m² 
Incidência solar difusa Id 240 207,6 172,323 172,323 W/m² 
Vel. Média dos ventos v 5,20 4,25 3,425 3,425 m/s 

Variável estimada Sigla Resultado Resultado Resultado Resultado Unid. 
T média da placa Tpm 56,60 50,63 33,08 38,99 ºC 

T média da cobertura Tcm 30,16 28,52 23,12 24,06 ºC 
V. mássica média do 

fluido mf 4,230.10-3 3,962.10-3 5,281.10-3 2,095.10-3 kg/s 
T média do fluido no 

coletor Tfm 50,62 45,72 31,25 37,17 ºC 
T de saída do fluido Tf0 70,50 62,86 36,47 46,58 ºC 
Calor útil calculado Qu 716,35 583,40 231,78 180,850 W 
Eficiência calculada η 59,695 59,697 59,689 46,574 % 
Dif. de T de saída e de 

ent. 
∆Tf0-i 40,5 35,06 10,47 20,58 ºC 

 

Como consta na Tabela 4.6, para o caso de um dia tipicamente chuvoso, os 

resultados das variáveis simuladas pela simulação TIPO-1 foram mais distantes da realidade: 

as temperaturas médias da placa absorvedora e da cobertura apresentaram valores muito 

baixos para serem reais (33,08 ºC e 23,12 ºC, respectivamente) e a temperatura média do 

fluido no coletor, consequentemente, também apresentou um valor abaixo do esperado (31,25 

ºC). A temperatura de saída do coletor de 36,47 ºC é difícil de ser detectada mesmo em dias 

mais frios e chuvosos, pois as temperaturas mínimas medidas no boiler dificilmente assumiam 

valores abaixo dos 40 ºC. De todas essas variáveis mencionadas, no entanto, foi a vazão 

mássica média do fluido no coletor que apresentou valor mais inconsistente, que foi de 

5,281.10-3 kg/s. Tal valor é superior até mesmo ao encontrado para a simulação de um dia 

ensolarado (mf = 4,230.10-3 kg/s), o que não tem sentido físico já que o fluido circula no 

aquecedor solar unicamente pela diferença de temperatura de entrada e de saída do coletor 

(∆Tf0-i). Se essa diferença é menor (10,47 ºC), a vazão mássica (diretamente proporcional a 

essa variação) deve diminuir. Logo, a eficiência do coletor também deve ser menor em dias 

chuvosos. 
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A simulação TIPO-2 realizada para esse mesmo dia de chuva comprova essas 

afirmações anteriores, pois a eficiência encontrada para o coletor solar, nesse caso, foi de 

46,57%; a vazão mássica encontrada, resultante de uma correlação diretamente proporcional 

entre os valores correspondentes de mf  e ∆Tf0-i para o dia ensolarado e para o tempo integral, 

foi de  2,095.10-3 kg/s; a temperatura de saída do fluido do coletor, de 46,58 ºC, bem como as 

outras temperaturas estimadas, apresentaram valores mais próximos da realidade. 

Desses resultados, pode-se afirmar que o aquecedor solar utilizado atendeu às 

demandas térmicas do sistemas solar da presente dissertação. 

 

4.2.1.1 – Análise de sensibilidade 

 

Os resultados completos da análise de sensibilidade para a eficiência energética são 

mostrados no apêndice I, em ordem decrescente de influência. A Tabela 4.7 apresenta os 

resultados de alguns parâmetros relevantes. Pode-se perceber claramente que os parâmetros 

mais influentes são a transmitância da cobertura e a absorvidade da placa; já para a 

condutividade térmica, diferentemente do que se pensa, a influência na eficiência do coletor é 

pequena. Assim, a vantagem maior em se utilizar o cobre como material constituinte da placa 

absorvedora está no elevado valor da absorvidade que ele confere à placa; a velocidade dos 

ventos influencia negativamente na eficiência; o coletor solar é bem mais sensível à 

incidência solar direta do que à difusa, como esperado; a temperatura do ar ambiente e a 

capacidade calorífica específica do fluido influenciam relativamente. Com relação a esta 

última, se o sistema de troca térmica no aquecedor solar for de forma indireta, como explicado 

na seção 2.5.1, pode-se usar um fluido com maior Cpf a fim de aumentar a eficiência (η) do 

coletor. 

 

Tabela 4.7 – Resultados da análise de sensibilidade para a eficiência média do coletor solar. 
 

Parâmetro Sigla ∆η (%) 
Transmitância da cobertura Τ 1,025 

Absorvidade da placa α 0,867 
Capacidade calorífica esp. do fluido Cpf 0,226 

Incidência solar direta  Ib 0,020 
Temperatura ambiente Ta 0,187 

Velocidade média dos ventos v -0,008 
Incidência solar difusa Id 0,005 

Condutividade térmica da placa kp 0,005 
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4.2.2 – Modelagem e simulação do destilador solar 

 

A Figura 4.20 mostra os perfis, aproximadamente parabólicos, da vazão de destilado 

e da temperatura da água no tanque do destilador ao longo do dia. Como o comportamento 

dessas duas variáveis em função do tempo é fortemente correlacionado, foi possível 

demonstrar uma relação diretamente proporcional entre as mesmas, como mostra a Figura 

4.21.  

 

 

   Figura 4.20 – Vazão de destilado e temperatura do líquido em função da hora do dia. 

 

A Figura 4.21 apresenta o gráfico da vazão da água destilada produzida QD 

(mL/min), em função da temperatura da água no tanque do destilador (ºC). Percebe-se pela 

análise desse gráfico que a vazão de destilado varia linearmente com a temperatura, no 

entanto, o coeficiente de correlação não é tão próximo de 1 (R2 = 0,871). Isso se deve ao fato 

de que o procedimento de coleta da destilação solar não era rigoroso, entre outras fontes de 

erro. Desse modo, pôde-se obter um modelo matemático empírico a fim de simular um valor 

aproximado para o rendimento instantâneo e diário do destilador solar a uma dada 

temperatura da fase líquida. Esse modelo está apresentado na Equação (4.3), onde T é a 

temperatura do líquido no destilador. 
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Figura 4.21 – Vazão de destilado versus temperatura do líquido. 

 

6606,51976,0min)/( −= TmLQD  (4.3) 

 

Como a Equação (4.3) calcula o rendimento instantâneo do destilador, em mL/min, 

para se obter o rendimento diário em litros, multiplicam-se todos os termos por 0,6 (referente 

à transformação de unidades e considerando dez horas de sol), resultando na Equação (4.4). 

 

39636,311856,0)/( −= TdLQD  (4.4) 

 

Na Equação (4.4), T é a temperatura média do líquido no destilador durante o dia 

(das 7h às 17h). A Tabela 4.8 apresenta o resultado da simulação para: a produção instantânea 

de destilado (em mL/min), dada pela Equação (4.3), com valores de temperatura instantâneos; 

o rendimento diário do destilador, dado pela Equação (4.4), com valores médios diários de 

temperatura; o rendimento médio noturno do destilador, de 208 mL em uma temperatura 

média de 30,40 ºC; e a temperatura mínima de produção de destilado (28,65 ºC), segundo as 

Equações (4.3) e (4.4) (valor de T para QD nulo). Na Tabela 4.8, a faixa de temperaturas 

utilizada foi de 35 a 100 ºC (Tsat da água à pressão atmosférica de 1 atm). Para a temperatura 

de 50 ºC obteve-se um rendimento diário de 2,52L; na temperatura de saturação da água 

(100ºC), o rendimento diário correspondente foi superior a oito litros. Para se conseguir essas 

condições, é necessário, no entanto, o uso de um sistema auxiliar de aquecimento.  
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Tabela 4.8 – Simulação do rendimento diário do destilador a várias temperaturas. 

T (ºC) QD (mL/min) QD (L/d) T (ºC) QD (mL/min)  QD (L/d) 
60 6,20 3,72 65 7,18 4,31 
55 5,21 3,12 70 8,17 4,90 
50 4,22 2,53 75 9,16 5,50 
45 3,23 1,94 80 10,15 6,09 
40 2,24 1,35 85 11,14 6,68 
35 1,26 0,75 90 12,12 7,27 

30,4 0,346 0,208 95 13,11 7,87 
28,65 0 0 100 14,10 8,46 

 

4.2.2.1 – Validação do modelo 

 

A validação do modelo matemático obtido empiricamente para o rendimento de 

destilado diário QD, Equação (4.4), encontra-se na Tabela 4.9. Esta apresenta o erro relativo 

obtido para os experimentos comparando-se o valor experimental de QD com o respectivo 

valor de QD obtido da modelagem. Percebe-se que o modelo matemático pode ser validado 

com um erro relativo médio de 6%, para o mês de outubro. No mês de agosto, a inclinação 

das canaletas do destilador foi aumentada e, a partir dessa medida, a eficiência do destilador 

aumentou consideravelmente, como consta na seção 4.1.3. A ordem de grandeza do erro 

obtido expressa de forma coerente a incerteza experimental do sistema estudado. 

No sistema solar estudado é importante destacar, ainda, a interdependência das 

variáveis envolvidas na destilação solar, i.e., a hora do dia, a radiação solar, a temperatura da 

água, e a vazão de destilado. Além disso, o isolamento térmico do sistema também influi no 

desempenho do destilador solar, uma vez que minimiza as perdas de calor. 

 

Tabela 4.9 – Validação do modelo matemático para o rendimento diário do destilador. 

Data T méd. (ºC) QD (L/d) calc. QD (L/d) real Erro rel.(%) 
Erro rel. 
méd.(%) 

14/07/2008 * _____ 1,60 _____ _____ 
19/07/2008 * _____ 1,64 _____ Julho 
23/07/2008 46,62 2,13 1,86 14,50 12,27 
24/07/2008 43,85 1,80 1,64 10,04 Outubro 
01/10/2008 52,95 2,88 2,55 13,08 6,33 
04/10/2008 51,05 2,66 2,43 9,13 _____ 
05/10/2008 50,38 2,58 2,43 6,04 _____ 
07/10/2008 50,28 2,56 2,46 4,43 _____ 
08/10/2008 50,97 2,65 2,42 9,28 _____ 
09/10/2008 46,29 2,09 2,20 -4,79 _____ 
18/10/2008 52 2,77 2,92 -5,18 _____ 
19/10/2008 50,86 2,63 2,79 -5,47 _____ 

* valores não medidos 
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4.3 – Equilíbrio Líquido-Vapor (ELV) 

 

Os resultados dos dados referentes ao ELV para a mistura de p-xileno saturada em 

água deionizada são apresentados nas Figuras 4.22 e 4.23, e nas Tabelas 4.10 e 4.11. Os 

pontos apresentados nas curvas das mencionadas Figuras e na Tabela 4.10 foram obtidos para 

experimentos com alimentação na concentração de 0,1 mL de p-xileno em 100 mL de água, 

correspondente ao experimento 1a, e para experimentos na saturação deste soluto na fase 

aquosa (experimentos 2a e 2b). No experimento 1b a alimentação Fp-x usada no ebuliômetro 

foi a fase líquida remanescente do experimento 1a. Esses quatro experimentos descritos foram 

selecionados por terem apresentado maior reprodutibilidade em relação a outros pontos, que 

apresentaram erro experimental na coleta da amostra da fase vapor devido à formação da 

segunda fase orgânica, o próprio p-xileno. Nesse sentido, constatou-se a necessidade de se 

manter o banho termostatizado em temperatura não inferior a 25ºC, a fim de se evitar a 

formação da fase de p-xileno, pois a miscibilidade desse componente em água aumenta com a 

temperatura.  

Outro aspecto para a análise de TOC é que a quantidade de amostra coletada da fase 

vapor (condensada) em equilíbrio é inferior à metade do frasco amostrador usado no 

equipamento. Sendo assim o procedimento de diluição acaba sendo favorecido, nesse caso, 

para a análise. Para evitar a degradação da precisão, a diluição foi realizada de maneira 

gravimétrica. Dessa forma, foi desenvolvido o procedimento adequado para os experimentos 

de ELV de solução aquosa de p-xileno em água, a baixas concentrações. 

A Figura 4.22 apresenta a concentração de equilíbrio do p-xileno na fase vapor yp-x 

versus a sua respectiva concentração na fase líquida xp-x. Percebe-se que, como esperado, o 

valor de y aumenta com o valor de x e esse aumento pode ser aproximado a uma curva 

polinomial de ordem 2, como mostra a Figura 4.22. 
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Figura 4.22 - Diagrama McCabe-Thiele (y-x) para o p-xileno em água. 

 

Pode-se observar que a concentração do p-xileno no vapor é bem superior à sua 

respectiva concentração na fase líquida. Isto pode ser comprovado pela Figura 4.23, que 

apresenta a relação de equilíbrio Kp-x versus a concentração na fase líquida xp-x. Essa situação 

ocorre porque o p-xileno (a baixas concentrações) em água encontra-se na condição de 

heteroazeotropia, como mencionado na seção 2.2. 
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Figura 4.23 - Constante de equilíbrio (y/x) versus a concentração na fase líquida. 

 

A Tabela 4.10 informa os resultados completos do ELV para os experimentos 

realizados. São informados os dados de pressão; temperatura; composição das fases de 

alimentação, líquido e vapor no equilíbrio; e a relação de equilíbrio Kp-x.  
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Tabela 4.10 - Resultado das variáveis de ELV para solução aquosa sintética de p-xileno. 

Expto. T (ºC) P (mbar) Fp-x (mg/L) xp-x (mg/L) yp-x (mg/L) Kp-x 
1a 100,3 1010,4 42,80 1,60 48,70 30,44 
1b 100,3 1010,0 1,60 1,01 38,61 38,23 
2a 100,2 1008,0 121,56 2,90 278,03 95,87 
2b 100,2 1007,4 115,15 3,98 363,33 91,29 

 

Percebe-se que as concentrações de p-xileno nas fases líquida e vapor em equilíbrio 

indicaram que a solução saturada de p-xileno em água (em torno de 120 ppm) na pressão 

atmosférica e temperatura de saturação (100,2 ºC) é uma mistura heteroazeotrópica, pois a 

concentração do orgânico na fase vapor é bem superior (30 e 90 vezes, respectivamente) à 

concentração na fase líquida. No entanto, o comportamento esperado seria o inverso, já que a 

temperatura de ebulição normal do p-xileno é de 138,4 ºC, sendo relativamente superior à 

temperatura normal de ebulição da água (100 ºC). Tal comportamento pode ser visualizado na 

Figura 2.3 da seção 2.2, que apresenta as regiões de fases líquidas, fases de ELV e fase vapor 

para misturas de dois componentes pouco solúveis entre si. Nessa mencionada Figura pode-se 

observar o comportamento heteroazeotrópico. 

A Tabela 4.11 apresenta um resultado relevante para análises de soluções com 

componentes voláteis pelo método TOC: observa-se a análise de uma mesma amostra 

realizada cerca de dez horas depois da primeira análise. Para os três tipos de amostras testadas 

(alimentação, fase líquida e fase vapor), a diferença percentual obtida comparando-se as duas 

análises foi bem significativa, sendo superior a 20%. No caso das amostras de alimentação e 

fase vapor, tal diferença foi ainda mais relevante (acima de 30%). Esse comportamento pode 

ser explicado pela maior concentração do p-xileno na fase vapor e na alimentação. Com maior 

concentração daquele aromático, também há maior perda devido à evaporação do mesmo, que 

deixa a fase líquida da amostra (no frasco amostrador) e passa para o volume de ar acima do 

nível de líquido. Já que no analisador de TOC utilizado, somente a parte líquida da amostra 

presente no frasco amostrador é analisada, comprovou-se a necessidade de que na 

amostragem que contenha voláteis o frasco amostrador seja completamente preenchido com 

líquido. 
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Tabela 4.11 - Análise de TOC das mesmas amostras antes e após 10h. 

Tipo de amostra 1ª análise (mg/L) 2ª análise (mg/L) Diferença (%) 
Alimentação (Fp-x) 104,30 66,94 35,82 
Fase Líquida (xp-x) 3,61 2,75 23,84 
Fase Vapor (yp-x) 95,65 63,83 33,27 

 

Devido a uma maior concentração do componente orgânico na fase vapor, torna-se 

necessário, como também cita Oliveira (2008), o uso de sistemas de condensação para os 

vapores gerados nos equipamentos de evaporação solar, a fim de evitar uma adicional 

contaminação no meio ambiente. Nesses sistemas de destilação solar, como é o caso da 

presente dissertação, geralmente se trabalha na pressão atmosférica e antes mesmo do 

processo de destilação solar começar, os componentes orgânicos voláteis (VOC´s) como os 

BTEX já foram liberados para a atmosfera e não entram no processo. Tal fato tem o lado 

negativo do provável impacto ambiental, mas este impacto pode não ser tão relevante, devido 

às baixas concentrações dos mesmos. 

De qualquer modo, existe o fator positivo da eliminação natural desses 

contaminantes antes do tratamento da água produzida começar de fato. Para sistemas 

completamente fechados que utilizem pressões de vácuo, por exemplo, supõem-se que os 

contaminantes voláteis estariam todos presentes, e passando pelo processo de destilação solar 

iriam, na verdade, ser enriquecidos na fase vapor e necessitariam de um posterior processo de 

extração, por exemplo, para limpar o destilado desses orgânicos. 

 

4.4 – Análises físico-químicas 

 

Os resultados das análises físico-químicas de pH, condutividade, cloretos, STD e 

cátions e ânions são mostrados nas Tabelas 4.12, 4.13 e 4.14. Em todas essas Tabelas são 

mostrados os resultados correspondentes para as amostras de alimentação, concentrado 

(resíduo) e destilado, bem como o percentual de remoção do contaminante, comparando-se as 

amostras correspondentes de um mesmo dia. No caso das análises de pH, foi realizada apenas 

uma comparação dos valores obtidos entre os tipos de amostras, já que este índice não avalia 

remoção de contaminante. A Tabela 4.12 apresenta os resultados das análises de 

condutividade, cloretos e sólidos totais dissolvidos para amostras de solução sintética aquosa 

a 1000 ppm (mg/L) de NaCl. A Tabela 4.13 mostra os resultados das análises de pH, 
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condutividade, cloretos e sólidos totais dissolvidos para amostras de água produzida. Na 

Tabela 4.14 podem-se ver os resultados referentes às análises de cátions e ânions. 

Na Tabela 4.12, pode-se constatar que tanto as reduções da condutividade quanto de 

STD foram superiores a 99,8%, em média, e a redução de cloretos foi de 100%. Tais 

resultados evidenciam uma eficiente redução de sais e sólidos dissolvidos (neste caso, de 

NaCl) pela destilação solar. Os cálculos da concentração de cloretos foram feitos a partir da 

Equação 3.29, da seção 3.2.4.2. 

 

Tabela 4.12 - Dados de condutividade, cloretos e STD para amostras de solução aquosa a 1000 ppm de NaCl. 

Data Tipo 
Cond. 

(µS/cm) 
T 

(°C) 

Rem. 
cond. 
(%)* 

[Cl -] 
(mg/L)  

Rem. 
Cl- 

(%)* STD 

Rem. 
STD 
(%)* 

25/07/2008 Dest. 16,17 27,0  ------ 0 --------  11,0 ------  

05/08/2008 Dest. 6,16 26,9  -------- 0  --------- 4,2 --------  

05/08/2008 Boiler 2,59.103 26,5 99,76 711,13 100 1942,5 99,78 

05/08/2008 Res. 5,73.103 26,4 99,89 920,28 100 4698,6 99,91 

Rem. Méd. ----- ---------- ------ 99,82 ------ 100 ----- 99,84 
 

* , onde [Água prod.] = [destilado] e [Água 

prod.]o = [resíduo]. 

 

Pela análise da Tabela 4.13 (para amostras de água produzida), percebe-se que o pH 

é básico para o concentrado (resíduo) e alimentação (boiler) e, aproximadamente, neutro para 

as amostras de destilado. Tal resultado é bastante satisfatório. Com relação à condutividade, 

pode-se dizer que houve uma redução média de 96,7% das concentrações da alimentação e do 

resíduo para a concentração do destilado. A remoção de cloretos foi igual ou superior a 97%. 

Para o parâmetro de STD, percebe-se que sua remoção média foi de 97,3%. Pode-se afirmar, 

então, a partir desses resultados obtidos, que o processo de dessalinização solar foi constatado 

também em amostras de água produzida, como já esperado. 
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              Tabela 4.13 - Dados de pH condutividade, cloretos e STD para amostras de água produzida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Não medido. 

** , onde [Água prod.] = [destilado] e [Água 

prod.]o = [resíduo]. 

 

A Tabela 4.14 apresenta os resultados das análises de cátions e ânions para amostras 

de água produzida do destilado e do resíduo da destilação solar. Percebe-se que os resultados 

são satisfatórios para todos os ânions e grande parte dos cátions analisados. As exceções, 

nesse caso, são os metais ferro e zinco, que apresentaram remoções médias, respectivamente, 

de 74,3% e 83,7%, relativamente inferiores às remoções médias para os outros metais, sempre 

superiores a 97%. No entanto, observando-se as concentrações das amostras de destilado para 

esses metais, percebe-se que todos estão na mesma ordem de grandeza, i.e., concentrações 

diluídas menores do que 0,03 ppm, e portanto, houve remoção na prática. No caso particular 

do chumbo e do cromo, o resultado da remoção não é muito confiável, pois somente uma 

amostra, para os dois metais, apresentou valores acima do limite de detecção (LD) do 

equipamento/método de análise usado.  

 

Data 
coleta Tipo pH 

Cond. 
(µS/cm) T (°C) 

Rem. 
cond. (%)  

[Cl -] 
(mg/L)   

Rem. 
Cl- 
(%) 

STD 
(mg/L) 

Rem. 
STD 
(%) 

03/10/
2008 Dest. 7,18 226,90 26,8   25,10   154,3   

03/10/
2008 Res. 10,38 4,96.103 26,3 95,42 836,62 97,00 4067,2 96,21 

03/10/
2008 Boiler 10,18 4,60.103 26,4 95,08 920,28 97,27 3780,2 95,92 

17/10/
2008 Boiler 9,86 4,64.103 26,6   *   3804,8   

20/10/
2008 Dest. 6,72 27,99 27,3   12,55   19,0   

20/10/
2008 Res. 10,04 8,40.103 26,2 99,67 1966,06 99,36 6888,0 99,72 

    -----
--- 

Dest. 
Padr
ão 6,27 6,25 25,5 ------- -------- 

-------
- 5,1   

Rem. 
Méd. ----- 

-------
--- ------ ------ 96,72 97,88 ----- ----- 97,28 
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Tabela 4.14 - Remoção de cátions e ânions em amostras de água produzida. 

Data 20/01/09 21/01/09 05/02/09 

Parâmetro 
Dest. 

(mg/L) 
Res. 

(mg/L) 
Rem.* 
(%) 

Dest. 
(mg/L) 

Res. 
(mg/L) 

Rem.* 
(%) 

Dest. 
(mg/L) 

Res. 
(mg/L) 

Rem.* 
(%) 

Rem. 
Méd. 
(%)  

Cádmio < LD < LD  < LD < LD  < LD < LD   
Cálcio 0,058 1,243 95,33 0,068 2,784 97,56 0,108 8,456 98,72 97,20 

Chumbo < LD 0,287  < LD 0,999  0,104 0,822 87,35 87,35 
Cromo 
Total < LD < LD  < LD < LD  0,003 0,065 95,38 95,38 

Ferro Total 0,026 0,047 44,68 0,021 0,117 82,05 0,012 0,305 96,07 74,27 
Magnésio 0,019 1,378 98,62 0,029 < LD  0,021 1,178 98,22 98,42 
Manganês < LD < LD  < LD 0,008  < LD 0,011   
Mercúrio < LD < LD  < LD < LD  < LD < LD   
Potássio 0,581 68,05 99,15 0,563 218,2 99,74 11,56 < LD  99,45 
Sódio 1,33 1867 99,93 1,278 4654 99,97 306 47132,979 99,35 99,75 

Vanádio < LD < LD  < LD < LD  < LD < LD   
Zinco 0,013 0,048 72,92 0,017 0,151 88,74 0,017 0,162 89,51 83,72 

Cloreto 0,106 1754,846 99,99 0,115 5714,439 100,00 0,125   99,99 
Nitrato 0,103 4,619 97,77 0,112 11,187 99,00 0,115   98,38 
Nitrito 0,008 < LD  0,008 < LD  < LD    
Sulfato 0,169 4,870 95,53 0,168 15,172 98,89 0,142   97,21 

 

* , onde [Água prod.] = [destilado] e [Água 

prod.]o = [resíduo]. 

 

Pela análise da Tabela 4.14, percebe-se que os cátions de cálcio e magnésio, 

principais indicadores do nível de dureza de um efluente, também apresentaram valores de 

alta eficiência nas remoções, i.e., 97,2% e 98,42%, respectivamente. Logo, pode-se afirmar 

indiretamente, que a dureza da água produzida foi consideravelmente reduzida. Os íons de 

sódio e potássio, principais indicadores da condutividade e salinidade, apresentaram reduções 

acima de 99%. A concentração de cloretos, por esse método, também apresentou remoção 

quase total. Os ânions sulfato e, especialmente, nitrato são contaminantes de águas, de difícil 

remoção e apresentaram reduções significativas. Os metais pesados cádmio, mercúrio e 

vanádio não foram identificados nem mesmo nas amostras de resíduo, que são as mais 

concentradas. No entanto, há a possibilidade da presença destas espécies em concentrações 

inferiores ao LD. Situação semelhante ocorreu com o manganês, porém o mesmo foi 

detectado em duas amostras de resíduo e não foi detectado nas amostras de destilado 

correspondentes, o que sugere remoção desse cátion. 

Ainda da análise da Tabela 4.14, pode-se ver que o baixo valor médio de remoção 

para o ferro e para o zinco foi acentuado pelo resultado da amostra do dia 20/01/09, que 



Resultados e Discussão 

129 

Rafael Eugênio Moura Ramos, Maio de 2012 

apresentou valores bem inferiores aos das outras amostras (22/01/09 e 05/02/09). Percebe-se 

ainda que, para praticamente todos os parâmetros analisados, a remoção aumenta da amostra 1 

para a amostra 3, o que é previsível, pois o resíduo era mais concentrado, respectivamente 

nessa ordem. Isso ocorreu porque para as análises o destilador operou em batelada, com uma 

diminuição no nível da água do tanque do destilador e consequente aumento da concentração 

do resíduo. Dessa forma pôde-se avaliar a remoção de cátions e ânions para amostras de água 

produzida a diferentes concentrações e comprovou-se que mesmo em amostras mais 

concentradas (resíduos mais concentrados), a remoção desses parâmetros é satisfatória. 

A significativa remoção de metais pesados pelo processo de destilação solar é uma 

informação bem relevante, pois os metais pesados são um dos maiores contaminantes do meio 

ambiente, devido à sua elevada toxicidade e ao fato de apresentarem a propriedade de 

bioacumulação nos organismos. 

A Tabela 4.15 apresenta a concentração média em amostras de destilado e de resíduo 

da destilação solar para os parâmetros analisados e a respectiva concentração limite, de 

acordo com a resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (anexo II), relativa a 

especificações de parâmetros de águas doces classe III. Essas águas referem-se ao reuso em 

diversas atividades como: a irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; a pesca 

amadora; a dessedentação de animais; e ao abastecimento para consumo humano, após 

tratamento convencional ou avançado (CONAMA, 2005). 

Pela análise da Tabela 4.15 percebe-se que as amostras de destilado, para os 

parâmetros analisados, apresentaram concentrações/especificações dentro do padrão 

CONAMA para águas doces classe III. Houve exceção apenas para as concentrações de 

chumbo e de cromo, que apresentaram valores acima da especificação. Contudo, como o valor 

da média acima do padrão foi apenas para uma amostra em ambos os casos, pode ter ocorrido 

erro experimental. Além disso, Sousa (2010) obteve valores dentro desse mesmo padrão 

CONAMA de águas doces para o cromo e o chumbo, utilizando a destilação solar de água 

produzida com um destilador semelhante ao desse trabalho. Pode-se dizer, então, que o 

destilado resultante do processo de destilação solar apresenta alto potencial de reuso. 

Em termos de reaproveitamento, além do destilado, deve-se levar em consideração 

que a destilação solar gera um resíduo concentrado, contendo sais, metais pesados (no caso de 

águas produzidas) e componentes orgânicos. Esse resíduo oriundo da destilação solar da água 

produzida necessita de um destino ambientalmente correto. Nesse contexto, há a possibilidade 

de se fazer o seu aproveitamento na manufatura de material de construção, como por 

exemplo, de tijolos. 



Resultados e Discussão 

130 

Rafael Eugênio Moura Ramos, Maio de 2012 

 
Tabela 4.15 - Comparação dos valores de parâmetros no destilado, resíduo e o padrão CONAMA. 

   
Destilado Resíduo 

Padrão 
CONAMA  

* 

Parâmetro Média Variância 
Desvio 
pad. Média Variância 

Desvio 
pad.  Valor 

pH 6,950 0,106 0,325 10,210 0,058 0,240 6 a 9 
STD 86,663 9147,472 95,642 5477,600 3978456 1994,607 < 500  

Cádmio < LD < LD < LD < LD < LD < LD < 0,01 
Cálcio 0,122 0,005 0,070 3,284 12,698 3,563 *** 

Chumbo 0,104 ** ** 0,540 0,197 0,444 < 0,033 
Cromo 
Total 0,055 0,005 0,074 0,065 ** ** < 0,05 

Ferro Total 0,016 0,0001 0,008 0,134 0,014 0,118 < 5,0 
Magnésio 0,035 ** 0,018 1,231 0,016 0,129 *** 
Manganês < LD ** < LD 0,010 4,5E-06 0,002 < 0,5 
Mercúrio < LD ** < LD <LD ** <LD < 0,002 
Potássio 2,831 23,826 4,881 115,043 8001,996 89,454 ***  
Sódio 62,584 18516,617 136,076 13816,245 4,95E+08 22253,878  *** 

Vanádio < LD ** < LD <LD ** <LD < 0,1 
Zinco 0,018 5,52E-05 0,007 0,098 0,005 0,068 < 5 

Cloreto 0,178 0,020 0,142 2987,419 5594625 2365,296 < 250 
Nitrato 0,114 9,95E-05 0,010 11,612 52,047 7,214 < 10 
Nitrito 0,008 3,33E-07 0,001 <LD ** ** < 1 
Sulfato 0,176 0,001 0,026 7,982 39,001 6,245 < 250 

*Padrão de águas doces classe III do CONAMA (res. nº 357/05). ** Valores sem análise possível *** 

Sem especificação de valores. 

 

4.5 – Estudo das condições climatológicas 

 
Os resultados da análise das condições climatológicas para a cidade de Natal-RN 

encontram-se nas Figuras 4.24 a 4.29 e na Tabela 4.16. Nessas Figuras pode-se observar o 

comportamento das variáveis ambientais analisadas ao longo de um período de quatro anos, 

de 2008 a 2011. Para o mês de julho de 2008, exclusivamente, não há resultados obtidos, pois 

nesse período a estação solarimétrica do INPE encontrava-se em reforma. As Figuras 

mostram, respectivamente, o resultado para as variáveis: radiação solar global máxima e 

média; radiação solar difusa máxima e média; umidade relativa do ar máxima e média; 

precipitação acumulada; temperatura do ar máxima e média; e velocidade dos ventos máxima 

e média e sua respectiva direção. Resultados mais detalhados dessas variáveis climatológicas 

podem ser analisados nas Figuras 1 a 4 do apêndice II. 
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Pela análise da radiação solar global, na Figura 4.24, observa-se que o valor médio 

da radiação solar anual é próximo de 500 W/m2. Analisando-se de janeiro a dezembro, 

percebe-se que para aqueles quatro anos, o perfil da radiação solar global média, partindo 

daquele valor, aumenta um pouco no mês de março e a partir de abril começa a diminuir, 

retomando o valor de 500 W/m2 somente a partir de agosto. Desse mês em diante, a radiação 

média aumenta um pouco, alcançando um máximo que se mantém em outubro e novembro, e 

volta para a média em dezembro. Um comportamento similar é observado para os valores 

máximos de radiação global alcançados, no entanto sua variação é um pouco mais acentuada: 

ocorre uma queda dos 1400 W/m2 médios para 1200 W/m2, em média. Assim, nos meses de 

maio, junho, julho e agosto a radiação global é menor (tanto os valores médios quanto os 

máximos). 

Um comportamento semelhante ao da radiação global ocorre para a radiação difusa, 

sua parcela menos significativa. O valor médio para a radiação difusa foi de, 

aproximadamente, 210 W/m2, que corresponde a pouco mais de 40% do valor médio da 

radiação global (500 W/m2) analisado na Figura 4.24. Esse resultado está de acordo com os 

dados provenientes do INPE mostrados na Tabela 4.16. Os outros 60% restantes 

correspondem à parcela da radiação solar direta, de maior intensidade. Os valores máximos 

alcançados na radiação difusa apresentaram maior variação ao longo dos anos. Fazendo 

aproximações, em 2008 a máxima média foi de 600 W/m2; em 2009 foi de 700 W/m2; foi 

próximo a 900 W/m2 em 2010; e 1200 W/m2 em 2011. Estes resultados encontram-se na 

Figura 4.25. 

A Figura 4.26 mostra os resultados referentes à umidade relativa do ar. Referindo-se 

aos valores médios, aquela propriedade apresenta um perfil aproximadamente parabólico, 

onde os valores percentuais aumentam, geralmente, a partir do mês de fevereiro, alcançando 

um máximo entre maio e junho (de 80 a 85%, em média) e a partir desse ponto começam a 

diminuir até o final do ano. Os valores máximos dessa propriedade não apresentam 

significativa variação em relação à média de 95%, com exceção para o ano de 2011, onde tais 

valores apresentaram uma média superior, de 98%.  
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Figura 4.24 - Perfil anual de variação da radiação solar global (INPE, 2012). 

 
Um resultado semelhante ao perfil dos valores médios de umidade relativa do ar é 

encontrado na Figura 4.27, referente à precipitação pluviométrica acumulada em cada mês do 

ano. Pode-se observar que os meses de maior ocorrência de chuvas são os meses de abril, 

maio, junho e julho, pertencentes às estações de outono e inverno, respectivamente, no 

hemisfério sul. Observa-se, também, a ocorrência de precipitações significativas nos meses de 

março e agosto. Há uma exceção nesse comportamento no mês de janeiro de 2011, que 

apresentou precipitação acumulada comparável à dos meses de maio e junho daquele mesmo 

ano.  
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Figura 4.25 - Perfil anual de variação da radiação solar difusa (INPE, 2012).                        

 
 
Em sistemas que utilizem a energia solar, no entanto, mais importante do que se 

obter a informação da precipitação mensal acumulada é o acompanhamento diário da mesma, 

tendo em vista que em um mês com ocorrência significativa de chuvas não implica, 

necessariamente, que muitos dias desse mês foram chuvosos. Nesse sentido, há a 

possibilidade, por exemplo, de ter chovido em poucos dias do mês, mas em maior volume; 

ocasionalmente pode ocorrer precipitação mais à noite do que durante o dia, o que influi bem 

menos nos sistemas solares; e, ainda, pode chover um pouco em um determinado período do 

dia e, nesse mesmo dia, o céu permanecer “aberto” e sem nuvens (mais radiação solar direta), 

como ocorre comumente na cidade de Natal-RN.  
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Figura 4.26 - Perfil anual de variação da umidade relativa do ar (INPE, 2012).                    
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Figura 4.27 - Perfil anual de precipitação pluviométrica (INPE, 2012).                        

 
Na Figura 4.28 pode-se observar o perfil de variação das temperaturas do ar. 

Percebe-se, pela análise dessa Figura, que as temperaturas variam pouco ao longo de um ano e 

seu comportamento é aproximadamente inverso ao comportamento da umidade relativa do ar, 

ou seja, tem-se um abaixamento ao longo dos meses a partir de janeiro, alcançando um 

mínimo em julho (aproximadamente, de 24,5 ºC) e retornando a 27 ºC em dezembro. Os 

valores máximos variam em torno de 30,6 ºC, com picos ocasionais em meses diversificados 

de 2008 a 2011: 31,3 ºC, em março de 2008 e julho de 2009; 37,3 ºC em setembro de 2010; e 

32,9 ºC em março de 2011. 
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Figura 4.28 - Perfil anual de variação da temperatura do ar (INPE, 2012).                        

 
Como pôde ser visto na seção 4.1, que apresenta os resultados do monitoramento de 

temperaturas no sistema solar do presente trabalho, a temperatura do ar não afeta tão 

significativamente a eficiência/rendimento de sistemas solares. Como visto naquela seção, as 

variáveis mais influentes são a radiação solar (especialmente a proporção radiação 

direta/radiação difusa), o estado do céu (se aberto, nublado ou parcialmente encoberto por 

nuvens) e a ocorrência, ou não, de chuvas. De qualquer modo, o conhecimento do perfil da 

temperatura anual do ar é importante, pois é uma informação indireta do potencial de 

aproveitamento solar, tendo em vista que as temperaturas do ar são maiores nos meses da 

primavera e verão (de setembro a março no hemisfério sul), onde, também, no caso da cidade 

de Natal, a incidência de chuvas é menor. 
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Na Figura 4.29, pode-se observar a variação da velocidade e da direção dos ventos. O 

valor médio anual da velocidade dos ventos é de 4,25m/s e o máximo é próximo de 11m/s. O 

perfil dessa propriedade é semelhante ao da temperatura do ar, mas os valores mínimos 

situam-se por volta do mês de abril. Com relação à influência em sistemas solares, pode-se 

dizer que a velocidade dos ventos tem um comportamento ambíguo: enquanto que para 

sistemas de aquecimento, como coletores solares (incluindo o reservatório térmico), a 

incidência de ventos é negativa, pois provoca um aumento na perda de calor por convecção 

com o ar ambiente (tal resultado pode ser comprovado na seção 4.2.1.1, que quantifica 

negativamente a influência dessa variável na eficiência do coletor solar); para destiladores 

solares, no entanto, esse efeito é positivo, pois o gradiente de temperatura entre a cobertura e 

o tanque aumenta, facilitando a condensação do vapor (Sousa, 2010). 

 

 
Figura 4.29 - Perfil anual de variação da velocidade e direção dos ventos (INPE, 2012).                        
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Nos sistemas solares, geralmente, não se estuda a influência da direção dos ventos e 

esta variável não se encontra presente nos modelos matemáticos dos mesmos. Com relação a 

essa propriedade, o que se sabe é que a sua variação influencia grandemente o rendimento dos 

equipamentos que usam a energia eólica, como moinhos e cataventos, de modo que quanto 

mais estável for a direção dos ventos, mais estável é a velocidade de rotação das hélices 

desses equipamentos, e portanto, melhor o seu rendimento. O estado do Rio Grande do Norte 

tem um elevado potencial de uso da energia eólica, pois além da elevada velocidade dos 

ventos, a direção destes varia pouco durante o ano. Nesse caso, pode-se estudar o uso da 

energia eólica como uma alternativa a ser implantada em sistemas híbridos de aproveitamento 

da energia solar. 

A Tabela 4.16 é um resumo dos dados das Figuras 4.24 a 4.29. A mesma apresenta 

os valores médios anuais das variáveis climáticas estudadas, para os anos de 2008, 2009, 2010 

e 2011. Nesta Tabela, pode-se analisar, ainda, a média geral, a mediana, a variância e o desvio 

padrão dessas variáveis para todo o período em questão. Como mencionado nessa mesma 

seção, o valor médio anual para a radiação solar global é próximo de 500 W/m2 e seu valor 

máximo correspondente é praticamente de 1400 W/m2, o que significa um elevado potencial 

de energia; a radiação solar difusa média é próxima de 208 W/m2; a proporção rad. difusa 

/rad. global é de 43,05%, o que indica que a maior parte da radiação é de incidência direta (de 

maior intensidade); a umidade relativa do ar é de 77%; a precipitação acumulada média é de 

143 mm; a temperatura média do ar é em torno de 26 ºC; e a velocidade dos ventos média é 

de 4,25 m/s.  

Na Tabela 4.16 percebe-se, ainda, que as variáveis ambientais que apresentaram 

maiores valores de variância e desvio padrão ao longo desses quatro anos foram a radiação 

solar, global e difusa (especialmente os valores máximos), sendo que para a radiação difusa, a 

variação desses parâmetros foi expressivamente maior; a relação rad. difusa/rad. global, 

consequentemente, também apresentou variação significativa; e a precipitação pluviométrica 

acumulada, onde nesses quatro anos a variação maior desse parâmetro foi devido às baixas 

precipitações no ano de 2010. No caso da radiação difusa, como esta depende diretamente do 

estado do céu (se claro ou encoberto por nuvens), para essa variável, naturalmente, se espera 

maior variação. 

Os valores médios da radiação global média, radiação difusa média, temperatura 

média do ar e velocidade dos ventos média, mostrados na Tabela 4.16 foram utilizados na 

modelagem e simulação do coletor solar (seção 4.2.1). 
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Tabela 4.16 - Média anual das variáveis ambientais e média geral 2008-2011. 

Variável Unidade 2008 2009 2010 2011 Média Mediana Variância 
Desvio 
pad. 

Rad. G. máx. W/m2 1433,82 1376,33 1367,33 1399,50 1394,25 1387,92 879,57 29,66 

Rad. G. med. W/m2 485,94 488,12 505,30 475,04 488,60 487,03 156,65 12,52 

Rad. D. máx. W/m2 631,98 692,28 866,13 1205,50 848,97 779,20 66347,51 257,58 

Rad. D. med. W/m2 155,00 170,09 184,42 320,74 207,56 177,26 5837,26 76,40 

Umid. rel. máx. % 94,97 95,73 96,14 98,66 96,37 95,93 2,55 1,60 

Umid. rel. med. % 76,14 77,25 76,56 78,98 77,23 76,90 1,56 1,25 

Precip. acum. mm 177,89 163,05 79,78 152,42 143,28 157,73 1901,64 43,61 

T. ar máx. ºC 30,28 30,33 31,36 30,54 30,63 30,43 0,25 0,50 

T. ar med. ºC 25,93 26,37 26,66 26,09 26,26 26,23 0,10 0,32 

V. ventos máx. m/s 11,08 10,60 11,12 11,04 10,96 11,06 0,06 0,24 

V. ventos med. m/s 4,33 4,07 4,44 4,16 4,25 4,24 0,03 0,17 

Rad.D/Rad.G. % 31,90 34,85 36,50 68,97 43,05 35,67 302,17 17,38 

 

Por fim, a Figura 4.30 apresenta a comparação dos perfis das variáveis ambientais no 

ano de 2009, que para a maior parte das variáveis apresentou a melhor aproximação com os 

valores da mediana, sendo o ano com os valores mais representativos desse período total de 

2008 a 2011. Nessa Figura, observa-se que: o perfil da radiação difusa assemelha-se bastante 

ao da radiação global; a curva de umidade relativa acompanha os níveis de precipitação 

pluviométrica; a velocidade dos ventos é influenciada pela temperatura do ar, pois o perfil das 

duas curvas dessas variáveis é semelhante. 

Os dados anuais dessas variáveis ambientais são fundamentais para a instalação e 

operação de uma planta solar, porém como já pôde ser observado nas Figuras 4.1; 4.2; 4.7; 

4.11; e 4.13 da sessão 4.1, a radiação solar global, principal variável em um sistema solar, 

varia constantemente no decorrer de um dia. Logo, para se operar um equipamento que utilize 

a energia solar, deve-se medir a radiação solar, tanto a global quanto a difusa ao longo do dia, 

conhecer o valor da precipitação pluviométrica do dia (e o respectivo horário), se for o caso, 

além de outras variáveis importantes como a temperatura do ar, realizando o monitoramento 

das mesmas. 
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Figura 4.30 – Perfil das variáveis ambientais no ano de 2009 (INPE, 2012).                        
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5. Conclusão 
 

Este trabalho apresentou as seguintes conclusões: 

 

1) O aquecedor solar foi eficiente no aquecimento dos fluidos, tanto de água comum de 

abastecimento como de água salobra, ou água produzida, onde o fluido atingiu temperaturas 

próximas a 70 ºC nos dias de maior radiação solar, e temperaturas próximas a 50 ºC em dias 

com pouca radiação. Além disso, o reservatório térmico apresentou uma pequena variação de 

temperatura para dias consecutivos e temperatura média de 58 ºC. Como a faixa de 

temperatura da destilação solar se encontra entre 40 ºC e 70 ºC, o pré-aquecimento é 

adequado, pois viabiliza a alimentação já pré-aquecida no destilador, mesmo em horas sem 

radiação solar. Nas condições estudadas, no entanto, o pré-aquecimento da alimentação não 

aumentou significativamente a produtividade do destilador. 

 

2) A radiação solar, que varia constantemente ao longo do dia, é a variável de maior 

influência em todo o sistema, pois define o perfil de temperaturas no mesmo; para melhorar o 

rendimento e a eficiência energética do destilador solar, que apresentaram valores abaixo do 

encontrado na literatura, bem como para que o aquecedor solar tenha utilidade mesmo em 

períodos chuvosos e/ou sem incidência solar, deve-se aperfeiçoar o isolamento térmico do 

destilador a fim de manter por mais tempo as altas temperaturas. 

 

3) A modelagem e simulação do coletor solar permitiram obter-se o valor de eficiência 

energética média do coletor solar dado pelo fabricante (59,7%); na simulação TIPO-1, tanto 

para um período integral quanto para o período diurno de 10 horas de sol, os valores 

encontrados para as variáveis estimadas apresentaram resultados satisfatórios, condizentes 

com a realidade experimental e a temperatura de saída do fluido encontrada é apoiada pelos 

valores experimentais das temperaturas no boiler; para um dia chuvoso, os resultados das 

variáveis simuladas pela simulação TIPO-2 foram mais coerentes em comparação com a 

simulação TIPO-1, em que as temperaturas estimadas e a vazão mássica do fluido no coletor 

apresentaram valores inconsistentes; a eficiência do coletor foi menor em dias chuvosos 

(46,57%), pela simulação TIPO-2. 
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4) A análise de sensibilidade realizada para a eficiência do coletor solar permitiu saber 

que: os parâmetros mais influentes são a transmitância da cobertura e a absorvidade da placa; 

a velocidade dos ventos influencia negativamente; o coletor solar é bem mais sensível à 

incidência solar direta do que à difusa; a temperatura do ar ambiente e a capacidade calorífica 

específica do fluido influenciam relativamente. 

 

5) A vazão de destilado varia linearmente com a temperatura e o modelo matemático 

empírico obtido para o destilador solar permitiu simular um valor aproximado para o 

rendimento instantâneo e diário desse equipamento a uma dada temperatura da fase líquida; 

alterações físicas no destilador, como o aumento da inclinação da canaleta resultaram no 

aumento da eficiência energética do destilador, em, aproximadamente, 40%. 

 

6) Análises de TOC das fases líquida e vapor em equilíbrio indicaram que a solução 

saturada de p-xileno em água na pressão atmosférica e temperatura de saturação é uma 

mistura heteroazeotrópica, pois a concentração do orgânico na fase vapor é bem superior à 

concentração na fase líquida; recomenda-se a diluição para amostras da fase vapor e a análise 

imediata para amostras (de alimentação, e das fases líquida e vapor) contendo VOC’s, a fim 

de evitar perdas por evaporação e consequente erro no valor do TOC. 

 

7) Em processos de destilação solar à pressão atmosférica, os componentes orgânicos 

voláteis (VOC´s) como BTEX são liberados para o ambiente e não entram no processo. Tal 

fato tem o lado negativo do provável impacto ambiental, que deve estar dentro das normas 

ambientais vigentes, mas há o fator positivo da eliminação natural (e dispersão) desses 

contaminantes antes do tratamento da água produzida começar de fato. 

 

8) O pH foi básico para o resíduo e alimentação e, aproximadamente, neutro para as 

amostras de destilado. Os resultados das análises de condutividade, cloretos e STD 

permitiram constatar o processo de dessalinização; e as remoções foram satisfatórias para 

todos os ânions e grande parte dos cátions analisados. A remoção de metais pesados obtida é 

uma informação relevante devido à sua elevada toxicidade e à bioacumulação nos 

organismos. Pode-se afirmar, então, que o destilado originado do processo de destilação solar 

apresentou potencial de reuso, enquadrando-se em quase todos os parâmetros analisados à 

classe III de águas doces, segundo estabelecimento do CONAMA. O resíduo da destilação 
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solar, contendo sais, metais pesados e componentes orgânicos, pode ser aproveitado na 

manufatura de material de construção.  

 

9) Do estudo climatológico obteve-se que: o perfil da radiação difusa assemelha-se ao da 

radiação global (mais intensa no período de outubro a fevereiro), que tem valor médio anual 

próximo de 500 W/m2, sendo a radiação difusa 40% desse total; a curva de umidade relativa, 

com perfil parabólico, acompanha os níveis de precipitação pluviométrica, mais frequentes no 

período de abril a julho; e a velocidade dos ventos é influenciada pela temperatura do ar (26 

ºC, em média), pois o perfil das duas curvas dessas variáveis é semelhante. Desses dados, 

concluiu-se que a região de Natal-RN é favorável à instalação de sistemas solares, porém 

recomenda-se o uso de sistemas de aquecimento auxiliar para períodos chuvosos e de 

nebulosidade. 

 

Comentários: 

Pelas conclusões obtidas, os sistemas híbridos de destilação solar, como o do presente 

trabalho, apresentam potencial para polimento de águas produzidas. A dúvida que persiste, no 

entanto, é se esses sistemas serão capazes de aumentar a produtividade de água destilada ao 

ponto que seja economicamente viável. Vale salientar que o sistema solar pode ser otimizado 

através do uso de sistemas auxiliares de aquecimento, por exemplo; pode-se também realizar 

o aprimoramento do isolamento térmico, bem como, outras configurações de alimentação 

contínua podem ser testadas em trabalhos futuros, como o uso de um fluxo laminar com 

reciclo. 

Com o aumento da demanda mundial por água e por novas fontes de energia não 

poluentes, a tendência é que novas tecnologias nessas áreas surjam com frequência cada vez 

maior. 
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Apêndice I 

I - Dados da modelagem e simulação do coletor solar 

 

Figura 1 – Planilha dos cálculos da modelagem e simulação do coletor solar. 
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Tabela 1 - Resultados da análise de sensibilidade para a eficiência média do coletor. 

 

 

Apêndice II 

II - Dados Anuais de variáveis climáticas na cidade de Natal-RN 

 

Variável Unidade Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Média

Rad. glob. máx. W/m2 1580,00 1516,00 1477,00 1476,00 1465,00 1232,00 * 1371,00 1336,00 1458,00 1413,00 1453,00 1434,27

Rad. glob. med. W/m2 516,60 537,37 466,56 421,66 393,82 352,48 * 485,46 516,60 543,65 561,79 549,29 485,94

Rad. dif. máx. W/m2 562,50 792,00 627,10 618,90 595,00 * 645,70 594,30 625,10 640,50 600,70 630,18

Rad. dif. med. W/m2 158,90 164,35 154,78 139,58 126,93 142,46 * 162,06 162,92 173,50 161,02 158,47 155,00

Umid. rel. máx. % 96,00 95,40 96,60 96,90 96,80 97,10 * 96,60 96,20 96,00 93,40 83,70 94,97

Umid. rel. med. % 73,60 71,60 77,87 81,33 80,88 79,18 * 79,78 76,33 73,75 72,34 70,93 76,14

Precip. acum. mm 67,82 22,86 286,26 405,13 246,63 479,81 * 378,21 34,54 26,92 8,38 0,25 177,89

Temp. ar máx. ºC 30,25 30,92 31,29 30,36 31,64 30,25 * 28,63 29,43 29,88 30,05 30,38 30,28

Temp. ar med. ºC 27,14 27,68 26,98 26,31 26,09 20,95 * 24,32 25,59 26,23 26,72 27,22 25,93

Vel. ventos máx. m/s 10,92 10,54 9,91 12,67 11,08 10,48 * 11,83 11,17 11,86 10,86 10,51 11,08

Vel. ventos med. m/s 4,95 4,61 3,25 2,99 3,42 3,72 * 4,29 4,81 5,49 5,20 4,87 4,33

Rel. rad.dif/rad.glob. % 30,76 30,58 33,17 33,10 32,23 40,42 * 33,38 31,54 31,91 28,66 28,85 32,24  

Figura 1 – Dados mensais das variáveis ambientais no ano de 2008, em Natal-RN. 

*Valores não medidos. 

650,00 
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Variável Unidade Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Média

Rad. glob. máx. W/m2 1284,00 1502,00 1511,00 1383,00 1341,00 1341,00 1234,00 1302,00 1384,00 1418,00 1413,00 1403,00 1376,33

Rad. glob. med. W/m2 585,09 499,25 529,10 454,69 390,78 373,21 408,71 468,49 505,00 579,32 562,08 501,78 488,12

Rad. dif. máx. W/m2 907,00 642,50 699,60 633,60 591,70 575,00 576,40 624,90 878,00 582,70 987,00 609,00 692,28

Rad. dif. med. W/m2 158,76 164,38 168,14 158,42 147,88 153,75 143,16 154,14 201,78 151,32 256,77 182,62 170,09

Umid. rel. máx. % 91,60 96,40 96,50 96,80 97,00 96,80 98,00 97,40 97,20 93,10 94,10 93,80 95,73

Umid. rel. med. % 71,14 75,85 77,06 81,30 84,21 83,05 83,17 78,85 75,37 70,60 71,28 75,13 77,25

Precip. acum. mm 4,32 165,86 205,23 362,20 349,25 278,38 314,71 199,14 64,77 0,76 3,56 8,38 163,05

Temp. ar máx. ºC 30,51 30,59 30,83 31,06 30,82 29,68 31,30 29,04 29,71 29,80 30,20 30,45 30,33

Temp. ar med. ºC 27,39 27,10 27,33 26,76 26,08 25,32 24,87 25,12 26,02 26,52 26,84 27,15 26,37

Vel. ventos máx. m/s 9,89 9,47 10,37 10,98 9,03 11,19 11,73 11,64 10,56 10,94 10,91 10,51 10,60

Vel. ventos med. m/s 4,82 3,93 3,67 2,79 2,84 3,44 3,67 4,14 4,81 4,84 5,26 4,64 4,07

Rel. rad.dif/rad.glob. % 27,14 32,93 31,78 34,84 37,84 41,20 35,03 32,90 39,96 26,12 45,68 36,39 35,15  

Figura 2 – Dados mensais das variáveis ambientais no ano de 2009, em Natal-RN. 

 

 

Variável Unidade Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Média

Rad. glob. máx. W/m2 1361,00 1480,00 1406,00 1406,00 1358,00 1144,00 1267,00 1327,00 1459,00 1437,00 1381,00 1382,00 1367,33

Rad. glob. med. W/m2 497,70 481,30 562,48 493,96 483,78 437,79 400,67 484,31 556,71 571,11 579,20 514,54 505,30

Rad. dif. máx. W/m2 811,00 1367,00 1106,00 1108,00 1210,00 746,00 666,10 627,20 802,00 750,00 601,80 598,40 866,13

Rad. dif. med. W/m2 183,74 305,34 199,39 206,55 169,55 152,16 150,53 160,14 161,32 180,88 161,52 181,96 184,42

Umid. rel. máx. % 94,90 96,30 95,80 96,40 97,70 98,00 97,50 97,50 96,50 95,50 90,70 96,90 96,14

Umid. rel. med. % 75,08 77,31 74,63 79,03 78,22 80,13 80,49 78,29 74,99 74,09 72,15 74,25 76,56

Precip. acum. mm 63,75 76,45 67,31 180,85 236,47 106,17 88,39 77,72 4,83 5,33 4,32 45,72 79,78

Temp. ar máx. ºC 31,03 31,36 32,14 32,26 31,44 30,83 29,45 29,30 37,33 30,21 30,41 30,51 31,36

Temp. ar med. ºC 27,39 27,82 28,30 27,77 27,28 26,19 24,78 24,52 25,30 26,57 26,93 27,04 26,66

Vel. ventos máx. m/s 9,86 11,42 9,86 11,78 10,33 9,59 11,64 11,96 12,10 11,87 11,68 11,31 11,12

Vel. ventos med. m/s 4,35 4,43 4,08 3,97 3,79 3,77 4,22 4,57 5,13 4,85 5,35 4,76 4,44

Rel. rad.dif/rad.glob. % 36,92 63,44 35,45 41,82 35,05 34,76 37,57 33,07 28,98 31,67 27,89 35,36 36,83  

Figura 3 – Dados mensais das variáveis ambientais no ano de 2010, em Natal-RN. 

 

 

Variável Unidade Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Média

Rad. glob. máx. W/m2 1556,00 1581,00 1557,00 1365,00 1350,00 1266,00 1250,00 1299,00 1269,00 1500,00 1457,00 1344,00 1399,50

Rad. glob. med. W/m2 465,90 531,09 573,10 420,78 365,57 355,66 381,38 458,75 533,40 527,78 540,58 546,47 475,04

Rad. dif. máx. W/m2 1177,00 1494,00 1319,00 1174,00 1222,00 1148,00 1138,00 1072,00 1171,00 1409,00 1400,00 742,00 1205,50

Rad. dif. med. W/m2 206,66 406,34 312,74 286,85 325,92 317,17 340,99 252,22 305,33 449,67 425,71 219,30 320,74

Umid. rel. máx. % 97,80 98,20 98,60 98,80 100,00 100,00 100,00 100,00 98,00 97,90 97,90 96,70 98,66

Umid. rel. med. % 78,74 75,82 76,90 83,05 85,19 84,71 83,12 80,65 76,72 75,67 74,19 72,97 78,98

Precip. acum. mm 292,61 64,01 116,08 368,05 347,22 343,66 130,30 86,87 27,43 13,21 30,99 8,64 152,42

Temp. ar máx. ºC 31,61 31,11 32,89 31,19 30,78 29,90 29,14 29,57 30,11 29,92 30,07 30,14 30,54

Temp. ar med. ºC 26,60 27,45 27,45 26,42 25,76 25,05 24,46 24,78 25,32 26,16 26,72 26,91 26,09

Vel. ventos máx. m/s 9,82 9,84 11,70 10,41 12,02 10,85 12,00 11,67 11,93 11,22 11,22 9,74 11,04

Vel. ventos med. m/s 3,88 4,23 3,33 3,24 3,59 3,58 3,94 4,24 4,96 4,90 4,98 5,00 4,16

Rel. rad.dif/rad.glob. % 44,36 76,51 54,57 68,17 89,15 89,18 89,41 54,98 57,24 85,20 78,75 40,13 68,97  

Figura 4 – Dados mensais das variáveis ambientais no ano de 2011, em Natal-RN. 
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Apêndice III 

III - Gráficos obtidos do sofware LogchartII na coleta de dados de temperatura do 
registrador 

 

 

Figura 5 – Teste de resposta do pt100 a uma perturbação degrau. 

 

 

Figura 6 – perfil de temperaturas no destilador e boiler, respectivamente.  
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ANEXO I 
 
 
Relação de Cpf  como função da temperatura  com as constantes e Equação (Smith et al., 
2000). 

 
Figura 1 – Tabela de capacidades caloríficas de líquidos. 

 
ANEXO II 
 
Recortes das resoluções CONAMA Nº357 e Nº430 referentes, respectivamente, às águas 
doces classe III; e ao padrão de lançamento de efluentes. 
 
 
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005 
 

Dispoe sobre a classificacao dos corpos de 
agua e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as 
condicoes e padroes de lancamento de 

efluentes, e da outras providencias. 
CAPÍTULO II 
DA CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA 
Art.3o As águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são classificadas, segundo a 
qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em treze classes de qualidade. 
Parágrafo único. As águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso menos exigente, desde 
que este não prejudique a qualidade da água, atendidos outros requisitos pertinentes. 
 
Seção I 
Das Águas Doces 
IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; 
b) a irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
c) a pesca amadora; 
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d) a recreação de contato secundário; e 
e) a dessedentarão de animais. 
 
Art. 16. As águas doces de classe 3 observarão as seguintes condições e padrões: 
I - condições de qualidade de água: 
a) não verificação de efeito toxico agudo a organismos, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 
órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por instituições nacionais ou internacionais 
renomadas, comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método 
cientificamente reconhecido; 
b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 
c) óleos e graxas: virtualmente ausentes; 
d) substancias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; 
e) não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam 
removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração convencionais; 
f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 
g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato secundário não devera ser 
excedido um limite de 2500 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de 
pelo menos 6 amostras, coletadas durante o periodo de um ano, com frequencia bimestral. 
Para dessedentação de animais criados confinados nao devera ser excedido o limite de 1000 
coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, 
coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral. Para os demais usos, nao 
devera ser excedido um limite de 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou 
mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com periodicidade 
bimestral. A E. Coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes 
termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente; 
h) cianobactérias para dessedentação de animais: os valores de densidade de cianobactérias 
não deverão exceder 50.000 cel/ml, ou 5mm3/L; 
i) DBO 5 dias a 20°C ate 10 mg/L O2; 
j) OD, em qualquer amostra, nao inferior a 4 mg/L O2; 
l) turbidez ate 100 UNT; 
m) cor verdadeira: ate 75 mg Pt/L; e, 
n) pH: 6,0 a 9,0. 
II - Padrões de qualidade de água: 
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RESOLUÇÃO N o 430, DE 13 DE MAIO DE 2011 
 

Dispõe sobre as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, complementa e altera a 

Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

 
 
Seção II 
Das Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes 
Art. 16. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados 
diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as condições e padrões previstos neste 
artigo, 
resguardadas outras exigências cabíveis: 
I - condições de lançamento de efluentes: 
a) pH entre 5 a 9; 
b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor 
não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; 
c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o 
lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os 
materiais 
sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 
d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período 
de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade 
competente; 
e) óleos e graxas: 
1. óleos minerais: até 20 mg/L; 
2. óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L; 
f) ausência de materiais flutuantes; e 
g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C): remoção mínima de 60% 
de DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de existência de estudo de 
autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do 
corpo 
receptor; 
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