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SOUSA, Magna Angélica dos Santos Bezerra – Estudo da viabilidade da destilação solar 
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Pós-Graduação em Engenharia Química.  Área de concentração 
 
Orientadora: Josette Lourdes de Sousa Melo 
Co-orientador: Henio Normando de Souza Melo 
 

 
RESUMO: Esse trabalho visa estudar a viabilidade da Destilação Solar no polimento de 
efluentes oleosos: água produzida, de forma a possibilitar o seu reuso na irrigação de culturas 
oleaginosas ou forrageiras ou ainda na geração de vapor, bem como estudar os fenômenos de 
transporte envolvidos. A metodologia para desenvolvimento do projeto consistiu em 
caracterizar o efluente a ser tratado e realizar análises físico-químicas no destilado, construir 
os equipamentos de destilação, operação concomitante dos dois destiladores e realização de 
tratamento dos dados e avaliação econômica. A metodologia utilizada para todos os 
parâmetros é a preconizada no APHA (1998) e a amostragem do tipo composta. A 
alimentação dos equipamentos de destilação foi realizada com efluente tratado oriundo da 
UTPF de Guamaré. A temperatura foi monitorada ao longo dos destiladores e durante o tempo 
em que os mesmos estiveram em operação.  A alimentação dos destiladores ocorria, via de 
regra, por sifonamento. Os destiladores foram operados por um período 17 meses, entre julho 
de 2007 e fevereiro de 2009, nos quais foram realizados 40 experimentos. Os dados de 
radiação e temperatura ambiente foram adquiridos através do site do INPE e as temperaturas 
dentro dos destiladores através de registradores do tipo DATALOGGER da Novus. As taxas 
de condensação (mL/min) foram determinadas através da medição do escoamento em proveta 
graduada de 10 mL e cronômetro.  Foram utilizados dois destiladores solares simples efeito 
do tipo passivo com diferentes ângulos de inclinação na cobertura: 20° e 45 °. Os resultados 
obtidos nesse trabalho bem como as discussões pertinentes estão subdivididos em seis 
tópicos: caracterização da amostra e qualidade do destilado; construção dos destiladores; 
operação (dados obtidos, perfil de temperatura); aspectos climáticos; tratamento dos dados e 
análise econômica. Diante dos resultados obtidos pode se inferir que: a perda energética pela 
adoção da cuba de vidro não foi significativa, entretanto, dificulta a logística de manutenção 
dos equipamentos em larga escala; por outro lado, o revestimento da cuba com vidro 
protegeria a base do equipamento da deterioração; os dois equipamentos demonstraram 
desempenho semelhante, logo não se justifica o uso do equipamento de 45 °. Com respeito ao 
estudo climatológico verificou-se que a Cidade do Natal apresenta radiações médias mensais 
variando entre 350 e 600 W/m2, aproximadamente e velocidade dos ventos média de 5 m/s. 
Os teores de umidade médios ficam em torno dos 70 % e a pluviosidade é bem pequena.  O 
regime do sistema é transiente e embora tenha sido dado tratamento de sistema estacionário 
verifica-se que o modelo representa adequadamente o sistema do destilador de 20°. A 
qualidade do destilado com respeito aos parâmetros avaliados nesse estudo é compatível com 
a Classe 3 de águas do CONAMA (Resolução 357). Logo se pode concluir que a destilação 
solar tem viabilidade para polimento de águas produzidas quando considerados os aspectos 
técnicos e ambientais, embora não seja viável economicamente. 
 
 
 
Palavras-chave: destilação solar, energia solar, água produzida, fenômenos de transporte. 
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ABSTRACT : This work study of solar distillation feasibility in effluent of petroleum 
industry: produced water, making possible your reuse for irrigation of oleaginous cultures or 
fodder crops or in steam generation, as well the transport phenomena involved. The 
methodology for development of this project was to characterize the effluent to be treated and 
to accomplish physical and chemical analysis in the distilled, to build distillation equipment, 
concomitant operation of both equipments and implementation of data processing and 
economical evaluation. The methodology used for all parameters is outlined in APHA (1998) 
and sampling of the type compound. The feeding of distillation equipment was performed 
with treated effluent from UTPF of Guamaré. The temperature was monitored throughout the 
distillers and during the time of operation. The distillers feed occur, as a rule, for sifon. The 
distillers were operated by a period of 17 months between July 2007 and February 2009, in 
which 40 experiments were performed. The radiation and temperature datas were acquired in 
the INPE’s site and the temperature inside of the distillers was registered by DATALOGGER 
Novus. The rates of condensation (mL / min) were determined by measuring of the flow in a 
graduate test tube of 10 mL and a chronometer. We used two simple solar effect distillers of 
passive type with different angles in coverage: 20 ° and 45 °. The results obtained in this 
study and the relevant discussions are divided into six topics: sample characterization and 
quality of distilled; construction of distillers; operation (data, temperature profile), climatic 
aspects, treatment of data and economical analysis. Results obtained can be inferred that: the 
energy loss by the adoption of vessel glass was not significant, however, complicates the 
logistics of maintenance the equipment on a large scale. In the other hand, the surface of the 
tub with a glass shield on the equipment deterioration, both devices showed similar 
performance, so there is not justified for use of equipment 450. With regard to the 
climatological study it was verified that the Natal city presents monthly medium radiation 
varying in a range between 350 and 600 W/m2, and medium of wind speed of 5 m / s. The 
medium humidity is around 70% and rainfall is very small. The regime of the system is 
transient and although it has been treated as a stationary system shows that the model 
accurately represents the distillers system's 20 degrees. The quality of the distilled with regard 
to the parameters evaluated in this study is consistent with the Class 3 waters of CONAMA 
(Resolution 357). Therefore we can conclude that solar distillation has viability for treat 
oilfield produced water when considered the technical and environmental aspects, although it 
is not economically viable. 
. 
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VOCÊ PRECISA DE MORCEGOS 

 

 

Você precisa de morcegos 

Você precisa de formigas 

Você precisa de baratas e dos ratos 

Você precisa de porcos e gatos e dos macacos pardos 

 

Você precisa de cobras e escorpiões 

Você precisa do Aedis aegypt 

Você precisa de preguiças e de urubus 

 

Mas você também precisa de árvores e  

Lagoas e montes e pântano e desertos e 

Areia e argila e silte e Água e Ar 

 

Você precisa de chuva e de sol (e dos Pôr-do-sol) 

Do CO2 e do O2 

Você precisa do metano e do propano 

Precisa continuar caminhando 

Você precisa do ouriço e do peixe 

Você precisa de morcegos 

Eles é que não precisam de você!!! 
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1. Introdução 
 
 
 O desenvolvimento tecnológico está cada vez mais associado ao uso racional dos 

recursos naturais, principalmente no que se refere à demanda energética existente e a ser 

criada.  Os combustíveis fósseis são o vilão que acelera o aquecimento global e urge a 

necessidade de substituição das velhas formas de obtenção de energia exigindo-se o uso de 

energias alternativas e ecologicamente limpas.  Entretanto, o petróleo, principal combustível 

fóssil em uso, ainda move o mundo, e não se pode mudar um século da infra-estrutura 

produtiva de modo instantâneo.  A indústria petroquímica continua tão ou mais 

imprescindível hoje quanto em qualquer época.  Então se deve conciliar as necessidades 

presentes às futuras. Para tanto, as sociedades precisam estabelecer limites aceitáveis para 

emissões e lançamentos, incentivar o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e procurar 

minimizar os efeitos deletérios dos atuais modos de consumo e produção. 

 Esse trabalho procura envolver essas duas vertentes aparentemente paradoxais: 

viabilizar o tratamento de resíduos oriundos da indústria petrolífera através de uma tecnologia 

que não promova outros prejuízos ambientais (ou que minimize esses prejuízos). 

 A destilação solar tem se configurado como uma tecnologia ecologicamente limpa, de 

simples implantação e manutenção para dessalinização de águas salobras ou salinas.  Segundo 

Melo (1997) o destilador solar clássico é conhecido do homem há muito tempo e o seu 

princípio de funcionamento é a repetição do ciclo hidrológico natural, onde em uma câmara 

de fundo negro com água, coberta com vidro transparente, levemente inclinado, a luz do sol 

atravessa o vidro e é absorvida pelo fundo negro.  A água aquecida evapora e condensa na 

parte interna do vidro, escoando para uma calha, onde é recolhida.   

 O RN é um Estado produtor de petróleo e tem boa parte de sua economia baseada em 

sua explotação e distribuição.  Assim, os efluentes oleosos oriundos dessa indústria 

representam importante fração dos resíduos industriais a serem tratados, minimizados e ou 

eliminados. 

 Dentre esses efluentes, o de maior volume são as águas produzidas de petróleo que são 

carreadas durante a produção de óleo e gás.  O volume de águas produzidas descartadas pós-

tratamento é enorme e pelo menos uma fração desse montante poderia ser reaproveitada desde 

que se aplicasse um polimento que pusesse esse efluente dentro de padrões estabelecidos. 
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1.1 - Objetivos 
 
 

1.1.1 - Gerais 
 

Estudar a viabilidade da Destilação Solar para polimento de águas produzidas de 

petróleo, de forma a possibilitar o seu reuso na irrigação de culturas oleaginosas ou 

forrageiras ou ainda na geração de vapor, bem como os fenômenos de transporte envolvidos. 

 

1.1.2 - Específicos: 
 

-construção de dois módulos de destilação solar com dois diferentes ângulos de 

inclinação (20° e 45°) com a cobertura com modificação na bandeja, que atinjam rendimentos 

similares ou superiores aos dos construídos em materiais convencionais; 

-modelagem dos dados obtidos no destilador utilizando as equações propostas por 

Dunkle (1961); 

-estudo climatológico (índices de radiação e pluviosidade)  

-avaliação das perdas energéticas e dos ganhos de qualidade do destilado em função 

dos materiais; 

-determinar a qualidade do destilado; 

-obtenção dos números adimensionais: Ra, Nu;  

-determinação dos coeficientes convectivo, evaporativo e radiativo; 

-avaliação de custos de implantação do sistema de dessalinização em escala industrial. 

 

                                                 

1.2 – Hipótese 
 

 

 A destilação solar tem capacidade para remoção de contaminantes de águas de 

produção como os óleos minerais que formam emulsões e microemulsões, sais, metais 

pesados, tornando uma água que apresentava toxicidade em uma água não nociva e com 

baixos custos. 
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 Nos próximos Capítulos serão discutidos os Aspectos Teóricos envolvidos no 

trabalho, um pouco do histórico da destilação solar bem como de técnicas de tratamento de 

águas produzidas, os materiais e métodos usados no trabalho, os resultados e discussões 

pertinentes, as conclusões com sugestões para trabalhos futuros e as referências bibliográficas, 

além de apêndices com elementos que foram utilizados para desenvolvimento desta Tese de 

Doutorado.  Esses temas estão assim divididos: 

 

-Capítulo II  – Aspectos teóricos – nesse Capítulo é apresentado os aspectos mais relevantes 

referentes aos efluentes de petróleo, as águas produzidas e a destilação solar, onde é abordado 

o que é petróleo, o que são águas produzidas, suas principais características.  Com respeito à 

destilação solar é enfocado nesse capítulo seu princípio, os fatores que influenciam no 

processo e os modelos matemáticos usados.  Além desses aspectos é ainda apresentado um 

pouco sobre teoria das soluções. 

 

-Capítulo III  – Estado da arte – aqui se colocou em ordem cronológica e separado por 

tecnologia alguns dos principais trabalhos referentes à destilação solar e a águas produzidas.  

Se procurou nesse Capítulo mostrar a evolução das técnicas no que diz respeito ao design e 

otimização, mas também no que tange a parte cientifica dos temas, principalmente sobre 

destilação solar, onde são apresentados trabalhos que foram procurando novos olhares e 

entendimento sobre o processo. 

 

-Capítulo IV  – Materiais e métodos – em Materiais e métodos procurou-se elencar os 

métodos de trabalho, bem como as técnicas de análises e pesquisas utilizadas além dos 

materiais e instrumentação que fizeram parte do estudo, justificando os usos das técnicas e 

metodologias quando foi o caso. 

 

-Capítulo V – Resultados e discussão – essa parte da Tese procurou discutir os resultados 

obtidos, evidenciando os mesmos e comparando quando possível com dados da literatura.  

Aqui são apresentados os aspectos relativos à caracterização da água produzida utilizada, a 

qualidade do destilado obtido e a comparação com os padrões de lançamento CONAMA e 

com os padrões para águas doces classe 3, ambos estabelecidos na Resolução 357.  Depois 

são avaliados os dados climatológicos disponíveis na página do INPE, destacando os aspectos 

de interesse ao processo de destilação solar, os perfis de temperatura obtidos nos destiladores, 

as taxas de condensação, bem como os adimensionais calculados pelos modelos da literatura e 
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ainda uma avaliação dos custos de implantação de um sistema de destilação solar em larga 

escala. 

 

-Capítulo VI  – Conclusões e sugestões para trabalhos futuros – nesse Capítulo são destacadas 

as principais conclusões do trabalho relacionadas aos objetivos propostos.  Além disso, são 

sugeridos temas e aspectos para trabalhos futuros. 

 

-Capítulo VII – Referências bibliográficas – são listados segundo as normas da ABNT as 

referências bibliográficas citadas no texto. 

 

-Apêndices – Por fim, nos apêndices são apresentados dados e tabelas que foram usados para 

análise de resultados e cálculos no trabalho.  

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO II 
ASPECTOS TEÓRICOS 
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2. Aspectos teóricos 
 

 

2.1 – A indústria do petróleo e seus efluentes 
  

 

A indústria do petróleo teve seu início no século XIX com sir Drake (Thomas et. al, 

2001) e, embora, inicialmente tenha demorado a se firmar como importante e tenha passado 

por várias crises, hoje ainda é imprescindível frente às formas de consumo e modo de vida das 

sociedades. 

 É sabido o potencial poluidor dessa indústria e os efeitos nefastos da queima de 

combustíveis fósseis para o planeta.  Entretanto, frente a sua importância para economia 

mundial e enquanto uma forma de vida sustentável não for completamente implantada, 

devem-se conhecer os “caminhos” dessa indústria e seus resíduos para que se possam 

desenvolver tecnologias a fim de minimizar seus efeitos deletérios e minorar os prejuízos 

ambientais.  De acordo com Çakmakci, Kayaalp e Koyuncu (2008) o óleo é a principal fonte 

energética mundial e sua produção é de essencial importância. 

 A indústria do petróleo está rodeada de interesses diversos, tanto econômicos como 

também de desconfiança não só pelo potencial tóxico de seus rejeitos, mas também pelos altos 

riscos inerentes as suas atividades e aos efeitos reais que seus produtos e resíduos representam 

quando queimados como combustíveis ou viram rejeitos.  Mas será que o petróleo é o único 

vilão?  A única atividade que causa poluição? Na realidade toda atividade humana modifica 

os aspectos naturais e gera rejeitos e como a indústria petrolífera compreende uma longa 

cadeia de atividades que geram resíduos (sejam esses líquidos, sólidos ou gasosos) em todas 

as suas fases, do up-stream ao down-stream e que seus resíduos são de complexo tratamento, 

existe um grande foco em cima dessa indústria.  

 O petróleo não é uma substância única, trata-se na realidade de uma mistura de 

hidrocarbonetos que vão do C1 até substâncias com mais de 30 carbonos (C30+) em sua cadeia 

e outros elementos como enxofre e haletos.   Existem vários tipos de óleos, que diferencia seu 

valor comercial, mas pode-se dividi-los principalmente em leves e pesados, naftênicos ou 

parafínicos, sendo os primeiros os de maior valor comercial.   O tipo de petróleo define os 

processos a serem usados no seu refino e conseqüentemente os tipos de efluentes que serão 
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produzidos.  Do petróleo podem ser obtidos mais de 6000 derivados entre combustíveis, 

plásticos, fertilizantes e até fármacos.   

 Entende-se por indústria do petróleo o conjunto de processos e atividades ligados a 

exploração, explotação, refino e distribuição do petróleo.    Pode-se dividi-la em dois grupos 

principais: petrolífera, que engloba as etapas citadas anteriormente, e petroquímica a qual 

pode ser subdividida nas indústrias de 1ª e 2ª geração e de ponta. (Braile, 1979).  As indústrias 

de 1ª geração produzem os produtos básicos: eteno, propeno, butadieno, benzeno, metanol, 

amônia; enquanto as de 2ª produzem os intermediários como estireno, caprolactama e finais: 

PVC, PEAD, PEBD, borrachas.   As indústrias de ponta produzem artigos para consumo. 

 Os efluentes gerados nessas indústrias são diversos, mas apresentam sempre a 

característica de complicação para os tratamentos biológicos convencionais e muitas vezes 

toxicidade.  A Tabela 2.1 apresenta alguns dos tipos de efluente gerados e sua composição. 

 

Tabela 2.1: Tipos de efluentes gerados na indústria petrolífera e sua composição 

Origem dos despejos  

Perfuração 

de poços 

Armazenagem 

de óleos 

Destilação Tratamento Recuperação Diversos 

Composição 

dos 

despejos 

Óleo, 

salmoura, 

Na, Ca, 

Mg, Cl2, 

SO4, Br2 

Compostos 

orgânicos, H+, 

S, H2S, sais 

inorgânicos e 

emulsões. 

Compostos 

orgânicos, 

N, S, sais 

inorgânicos

, álcalis, 

fenóis, 

sabões, 

emulsifican

tes 

Idem a 

destilação, 

além de Pb, 

Cu, Ca e 

ácidos 

naftênicos 

Idem a 

destilação, 

além de 

mercaptanas, 

ésteres 

orgânicos, 

Fe e 

compostos 

de enxofre 

Óleos, 

produtos 

químicos 

inorgânicos, 

ácido 

fluorídrico. 

Fonte: Braile, 1979. 

  

Além desses efluentes citados na Tabela 2.1 podem-se destacar algumas etapas e seus 

rejeitos: 

Produção (explotação) – lodos, água de produção (com TOG superior a 200 mg/L e TDS de 

até 300.000. mg/L –Fakhru’l-Razi et. al, 2009)  

Transporte – envolve derrames acidentais de óleos e água do lastro dos navios; 

Refino - uso principal da água para refrigeração e vapor.  Fontes dos despejos são a destilação 

de óleo cru e produtos intermediários; tratamento com H+ e manuseio de lodo ácido; 
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craqueamento catalítico; limpeza de equipamentos que contribuem para formar H2S e outros 

compostos ácidos. 

 Em relação a efluentes de refinarias, Mariano (2001) afirma que no processo de refino 

são produzidos quatro tipos de efluentes: água contaminada coletada a céu aberto, 

provenientes de vazamentos e, ou pluviais; águas de refrigeração que são, pelo menos a 

princípio, as menos poluídas visto que, via de regra, não entram em contato direto com óleo 

ou gás; efluentes sanitários e as águas de processo que são as mais complexas e com maior 

potencial poluidor.  Essas águas são as mais contaminadas e são uma mistura de ácido 

sulfídrico (liberam muito sulfeto), amônia, sólidos em suspensão, metais pesados tais como 

cádmio, cromo, chumbo, níquel e zinco e o próprio óleo. 

 Dentre o exposto, qualquer que seja o despejo gerado, deve-se providenciar tratamento 

e disposição final adequados.   Visto que esses tipos de efluentes apresentam alta carga de 

óleos minerais e, em alguns casos, salinidade, os tratamentos são onerosos e complexos, 

sendo que os mais comumente empregados são do tipo físico-químicos e a disposição final é, 

pelo menos no caso da UN-RNCE, o despejo no mar, via emissário submarino (Silva, 2002), 

sempre pós tratamento.  Entre as estratégias modernas de produção mais limpa procura-se 

minimizar o uso de água nos processos e assim diminuir o volume desse efluente. Com 

respeito às águas de produção, tal procedimento é quase impraticável visto que o volume de 

águas produzidas gerado é também função da idade e característica do campo produtor, sendo, 

inclusive, segundo Lu et. al (2006)  o efluente de maior volume do processo de produção de 

petróleo. 

 GRI (1995) apud Sirivedhin e Dallbauman (2004) destaca que na década de 90 eram 

produzidas anualmente de 20 a 30 bilhões de barris de água produzida nos Estados Unidos.  

Em um trabalho de revisão sobre tecnologias de tratamento de águas de produção Ahmadun 

et. al (2009) apresentaram um volume global de água produzida de 250 milhões de barris, por 

dia,  para uma produção de óleo de apenas 80 milhões de barris. 

 Santana (2008) enfatiza a importância do desenvolvimento de tecnologias para 

tratamento de águas de produção com vistas a sua utilização na agricultura.  

 Shpiner, Liu e Stuckey (2009) enfatizam que, em regiões áridas onde a água potável é 

escassa, pode ser viável o reuso de águas produzidas para aplicação na agricultura e uso 

doméstico, ressaltando que seja feito um prévio tratamento devido às características de 

toxicidade dessas águas. 

 Ramalho (2008) aponta um volume de descarte de água produzida de 

aproximadamente 80.000 m3/d só no RN. 
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 Gabardo (2007) relata que no RN já existem ações para reuso de água de produção.  E 

cita que na região do semi-árido existem projetos pioneiros para uso de água de produção 

tratada na irrigação de mamonas, para produção de biodiesel, e se prevê como próximos 

passos à irrigação de helicônias.  Destaca ainda, o uso desse efluente tratado para geração de 

vapor em todo campo da Fazenda Belém, no Ceará. 

 No que tange os aspectos econômicos para tratamento e descarte de águas produzidas, 

Galvão (2008) estima que o custo para tratamento e descarte de água de produção no RN seja 

de U$ 1/bbl ou seja, para o volume de 120.000 m3/d de água produzida os gastos são de U$ 

760.000.   Com respeito a polimento não se tem nenhuma iniciativa nesse sentido.   

 

 

2.2 – As águas de produção de petróleo 
 

 

 As águas de produção ou águas produzidas de petróleo são águas carreadas junto com 

o óleo e ou gás durante a produção do petróleo e podem ser, exclusivamente, água de 

formação como uma mistura dessa com água ou vapor injetados no campo para aumentar a 

pressão do reservatório. A origem desse efluente pode ser fluxo acima ou abaixo da zona 

produtora de hidrocarbonetos e ainda fluxo de fluidos injetados nas atividades de produção de 

petróleo (Veil et. al, 2004).  Sua composição varia de acordo com o campo, podendo, em 

muitos casos, ter salinidade superior a marinha e além de óleos minerais e sais podem conter 

inibidores de corrosão, surfactantes, coagulantes, solventes para redução de depósitos de 

parafinas e microrganismos. Li et. al (2008) lembram que nas águas produzidas estão 

presentes desde os mais biodegradáveis compostos orgânicos como os hidrocarbonetos leves 

até os mais recalcitrantes como os PAHs e os BTEX.  Segundo Campos (2000) os compostos 

orgânicos presentes nas águas de produção cobrem uma larga faixa de pontos de ebulição, 

número de carbonos, famílias químicas e isômeros naturais.  Mota (2005) destaca que entre os 

compostos orgânicos mais presentes em efluentes da indústria petrolífera estão aromáticos tais 

como benzeno, tolueno, etilbenzenos, xilenos e fenóis.  Ekins, Vanner e Firebrace (2007) 

afirmam que os compostos orgânicos dissolvidos nas águas produzidas são provavelmente os 

BTEX e fenóis, enquanto o óleo disperso seria basicamente os PAHs. Gabardo (2007) diz que 

os componentes inorgânicos presentes nas águas de produção são muito similares à água do 

mar, mas podem apresentar salinidades superiores em até quatro vezes a marinha.  A Figura 

2.1 apresenta possibilidade de esquemas que dão origem à água de produção. 
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Adaptado:http://miguelcorreia25.googlepages.com/forma%C3%A7%C3%A3oderochassedim

entares 

Figura 2.1. Possíveis origens ou causas de águas produzidas 

 

 Nesse esquema é possível ver a existência de água abaixo da superfície de óleo (água 

de formação), bem como dois poços de injeção de água utilizados como métodos de 

recuperação secundária de petróleo. 

A Tabela 2.2 apresenta algumas características de águas de produção de diferentes 

localidades. 
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Tabela 2.2. Características de águas de produção de diferentes localidades.  

Parâmetros 

físico-

químicos 

Valores 

médios de 

águas 

produzidas 

no mundo 1 

Mar do 

Norte 

(Puntervold 

e Austad, 

2008) 

Bacia de 

Shengli –

China, onshore 

(Lu et. al, 

2006) 

Bacia de Campos 

(Campos, 2000 e 

Campos et al., 

2002) 

UN-

RNCE 

pH 7,0   6,8 7,68 

Cloretos 

(mg/L Cl-) 

190.000 37.736 2910 45380  

STD (mg/L) 310.000 64.960  80640 150.000 

TOC (mg/L) 38.000   550  

DQO (mg/L) 120.000  285,5 2100  

DBO (mg/L) 2870   695  

TOG (mg/L) 60 150 81,43 218 >10012 
1 Fillo e Evans (1990)  apud  Fakhru’l-Razi (2009), 2Silva, 2002 

  

 Heins e Peterson (2005) dizem que a salinidade das águas produzidas pode ser 

caracterizada principalmente como cloreto de sódio, alto conteúdo de sílica e baixas 

quantidades de cálcio e magnésio. 

Bader (2007) lembra que entre os hidrocarbonetos que se encontram nesses resíduos, 

estão óleos pesados e ou leves e gases ácidos (gás carbônico, gás sulfídrico) e ainda, a 

presença de bactérias anaeróbicas e redutoras de sulfato, além, de possível presença de fungos 

e algas, quando essas águas de produção chegam à superfície.  Já Neff et. al (2006) citam 

como constituintes orgânicos das águas produzidas apenas as frações leves, tendo em vista 

que as frações mais pesadas ficariam retidos pelo processo de separação do óleo.  De acordo 

com StrØmgren et. al (1995) durante o processo de produção do óleo, óleo e água ficam tão 

intimamente ligados que gotas de óleo e outros componentes ficam dispersos ou dissolvidos 

nas águas produzidas, o que aumenta a toxicidade em relação ao meio ambiente marinho.  

Esses efeitos tóxicos podem ser devidos à absorção dos componentes solúveis pelo tecido 

epitelial dos organismos ou pela ingestão e digestão de material particulado.  Oliveira e 

Oliveira (2000) creditam o efeito mais nocivo aos componentes que permanecem solúveis na 

água produzida. 
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 A determinação exata de hidrocarbonetos presentes nas águas de produção é 

impraticável, pois, grande parte deles ainda não tem estrutura definida e são difíceis de 

identificar, de modo que se costuma classificar por espécies aproximadas de acordo com as 

propriedades. 

 Para Çakmakci, Kayaalp e Koyuncu (2008) as águas de produção são um dos efeitos 

indesejáveis mais importantes da produção de petróleo. Segundo Vegueria, Goday e Miekeley 

(2002) em 1998 foram descarregados um volume estimado de 9,3 x 106 m3 de água de 

produção só na Bacia de Campos.  Veil et. al (2004) lembram ainda que,  as quantidades de 

águas de produção são tão elevadas que representam um componente significativo nos custos 

de produção de óleo e gás. 

 Apesar da variabilidade desse tipo de efluente, sabe-se que alguns elementos têm 

presença obrigatória como orgânicos e sais. Bessa, Sant’anna Jr. e Dezotti (2001) dizem que 

os componentes básicos presentes nas águas de produção podem ser agrupados em seis 

categorias principais: óleo, metais pesados, radionuclídeos, oxigênio dissolvido, aditivos 

químicos e sais.  

Como todo efluente gerado, as águas de produção precisam ser tratadas para então 

receberem uma destinação final adequada.  A Legislação vigente para normatizar o 

lançamento de efluentes e que se adequa as águas de produção são as Resoluções CONAMA 

393 de 08 de agosto de 2007 e 357 de 17 de março de 2005, a qual estabelece entre outros 

parâmetros que: 

-pH entre 5 a 9 

-Temperatura não superior a 40 ºC e não exceder em 3 ºC a temperatura do corpo receptor na 

zona de mistura. 

-TOG média de 29 mg/L com máxima 42 mg/L. 

 Outros países têm estabelecido limites mais rigorosos para o teor de óleos e graxas e 

DQO inclusive. A China, por exemplo, estipula valores de TOG inferiores a 10 mg/L e 150 

mg/L para DQO para produção onshore (YU, 2002 apud LU et. al, 2006). As opções de 

disposição final geralmente dadas a essas águas são a disposição no mar por emissário 

submarino ou a reinjeção em poços para aumento da produção de petróleo. Ayres e Parker 

(2001) apud Neff et. al (2006) relatam que o limite regulatório para TOG no Mar do Norte é 

40 mg/L. 

Os tratamentos comumente utilizados são do tipo físico-químicos.  Mota et. al (2008) 

citam ainda que os tratamentos físico-químicos podem vir associados a tratamentos 

biológicos. Atualmente, existe bastante pesquisa para aplicação de POAs (Processos 
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Oxidativos Avançados), entretanto esses últimos são menos eficientes para efluentes com 

altas concentrações de cloretos (Nadtochenko e Kiwi (1998); Kiwi, Lopez e Nadtochenko 

(2000)).  Lima (1996) descreve o tratamento da UTPF de Guamaré como sendo um sistema 

do tipo decantador-flotador que utiliza polieletrólito a base de poliamidas, policloreto de 

alumínio, etc. 

Santos (2006) evidencia que apesar de tratamentos biológicos serem largamente 

utilizados no tratamento de efluentes para remoção principalmente de N-amoniacal não são 

adequados quando se tem efluentes com alta salinidade, como as águas de produção, devido à 

necessidade de um elevado tempo de residência para aclimatação dos microrganismos.  

Kincannon e Gaudy (1968) apud Tellez, Nirmalakhandan e Gardea-Torresdey (1995) já 

enfatizam essa problemática do sal para os tratamentos biológicos. 

Além dos problemas com a salinidade, as águas de produção apresentam também 

óleos de baixo peso molecular e alto peso molecular que ficam dispersos em pequenas 

gotículas de óleo e não são removidos com os tratamentos convencionais (Gabardo, 2007). 

Fernandes Junior (2006) aponta que a composição das águas de produção favorece a 

corrosão principalmente devido aos cloretos e a incrustação associada aos sulfatos e 

carbonatos. 

Em sua dissertação de mestrado, Lima (1996) fala que nos milhões de litros de água de 

produção descartados diariamente ocorrem metais pesados em baixas concentrações tais como 

chumbo, cádmio, níquel, arsênio, bário, cobre, ferro, prata, selênio e inclusive mercúrio.  

Comparando essas concentrações aos limites estabelecidos na legislação (CONAMA, 

resolução 357, 2005) verifica-se que, apesar de estarem em baixas concentrações, alguns 

desses metais ainda deveriam ser diminuídos. 

No artigo “Seawater versus produced water in oil-fields water injetion operations” 

Bader (2007) comenta que a remoção de hidrocarbonetos, sólidos supensos e outros 

elementos químicos representam grandes problemas nos estágios de tratamento.   Para esse 

autor, as tecnologias para remoção de hidrocarbonetos quer sejam baseadas na Lei da 

gravidade, processos físicos ou químicos dependem largamente dos graus de volatilidade, 

solubilidade e características moleculares dos hidrocarbonetos. 

Dos processos de separação usados em seu tratamento as operações físico-químicas de 

coagulação, acidificação e membranas, podem não ser tão eficientes se atuarem sozinhas, por 

não garantirem, muitas vezes, que o efluente atenda aos padrões de lançamento. 

 Entretanto para Çakmakci, Kayaalp e Koyuncu (2008) um design definitivo de acordo 

com a literatura para tratamento desse efluente não é possível devido às diferentes 
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características dessas águas, devendo-se fazer investigações experimentais detalhadas para 

obtenção da melhor opção. 

 A água de produção da UTPF de Guamaré é uma mistura de água de formação de 44 

campos de produção de óleo diferentes (Santana, 2008). 

 Burns et. al (1999) comentam que os elementos presentes nas águas produzidas, 

quando disposta no mar, podem ter diversos destinos como dispersão pelas correntes 

marinhas, volatilização para a atmosfera, adsorção em partículas e deposição no fundo do 

oceano, ou ainda metabolizados pelos organismos marinhos tais como os bentons.  

 No artigo “Imunne modulation in the blue mussel Mytilus edulis exposed to North Sea 

produced water”, Hannam et. al (2009) comentam sobre as águas de produção dispostas no 

mar como uma fonte de poluição crônica para o ambiente marinho, mesmo que os teores de 

TOG estejam abaixo dos limites estabelecidos, destacando o potencial danoso para os 

microrganismos.  

 Para Sirivedhin e Dallbauman (2004) a viabilidade para reutilização de águas 

produzidas depende primariamente de sua composição química, que geralmente acarreta 

problemas econômicos e dificuldades técnicas para sua remoção. 

 Os métodos de disposição final das águas produzidas incluem disposição em águas 

superficiais (Woodall et. al, 2001, Woodall et. al, 2003), disposição em alto mar,  reinjeção 

em poços subterrâneos.  Para realidade brasileira, de acordo com Souza e Furtado (2006), a 

opção mais utilizada nas unidades da Petrobras para destino de águas é o descarte, seja em 

superfície no oceano, seja em subsuperfície em formações não produtoras. 

 

 

2.2.1- Riscos potenciais dos elementos comumente encontrados em águas produzidas 

 

 

 Dos elementos comumente encontrados em águas produzidas, os metais pesados e os 

grupos aromáticos (BTEX, PAHs) são os que apresentam maior potencial de toxidade ao 

meio ambiente, seja a biota marinha seja aos ecossistemas envolvidos no processo.  Vários 

pesquisadores têm investigado os principais efeitos desses elementos.  A Tabela  2.3 apresenta 

um resumo dos principais problemas e riscos que podem advir da presença dessas substâncias 

como contaminantes nos ecossistemas. 
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Tabela 2.3.  Principais riscos e problemas dos BTEX, PAHs e metais pesados  

 

Elemento Grupo Efeito deletério 

Benzeno BTEX Cancerígeno, mutagênese em 

animais marinhos (2) 

Tolueno BTEX Cancerígeno 

Chumbo Metais pesados Cumulativo nos ossos, 

saturnismo (1) 

Zinco Metais pesados  

Cobre Metais pesados Vômito, taquicardia (1) 

Níquel Metais pesados Reações alérgicas, câncer de 

pulmão (1) 

Cromo (+6) Metais pesados Cancerígeno (1) 

Manganês Metais pesados Cumulativo no organismo 

PAHs PAHs Cancerígenos, mutagenese 

em animais marinhos (2) 
(1) Barros (2001) apud Sant’anna (2008), (2) Bohne-Kjersen (2010). 

 

 

 Como observado, os efeitos deletérios são diversos e incluem poder carcinogênico e 

mutagênico.  O Fato de boa parte desses elementos serem bioacumuláveis aponta para a 

necessidade do desenvolvimento de tecnologias que visem além de tratamento e especificação 

conforme a Legislação o polimento desses efluentes possibilitando seu reuso. 

 

 

2.3 – Destilação solar 
 

 

 Segundo o Manual de Energia da ANEEL, quase todas as formas de energia como 

biomassa, eólica, hidráulica, combustíveis fosseis e energia dos oceanos, são uma forma 

indireta de energia solar.    A destilação solar promove o uso direto dessa energia. 
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 Em seu trabalho sobre transferência de calor e massa, Tsilingiris (2009), afirma que os 

processos térmicos de dessalinização de água marinha estão entre as tecnologias pioneiras 

mais conhecidas da aplicação de energia solar e tem sido testada por vários séculos, imitando 

o ciclo hidrológico.  Esses processos de dessalinização podem ser de dois tipos básicos: 

processos térmicos e processos com membranas (Abu-Arabi e Zurigat, 2005).   A destilação 

solar enquadra-se como processo térmico. 

 Kumar e Bai (2008) afirmam que o uso de energias renováveis para dessalinização é 

muito limitado, correspondendo a apenas 2 % das fontes.   

 De acordo com Miller (2003) uma alternativa para uso da energia solar é a sua 

utilização em processos térmicos que operem a baixas temperaturas (até 120 °C) e cujo 

período de maior demanda coincida com o de maior radiação e cita como exemplos desses 

casos o condicionamento de ar e a geração de água potável. 

 Os principais parâmetros que influenciam na destilação solar são a radiação solar, a 

velocidade dos ventos, temperatura ambiente, nebulosidade (Bezerra, 2004; Abdenacer e 

Nafila, 2007), sendo que existem muitos outros derivados ou não destes tais como: pressão de 

vapor da mistura, emissividade do material, absorbância, condutividade.   Dimri et. al (2008) 

realizando um estudo sobre destiladores solares ativos fizeram um apanhado sobre os 

trabalhos relativos a destilação solar e observaram que vários autores creditam a redução no 

rendimento de equipamentos de destilação solar a perdas nos picos de energia e a grande 

tensão superficial que existe entre a água condensada e a cobertura de condensação.  Esses 

autores relataram ainda que o rendimento de sistemas de destilação solar passiva é de 2 

L/m2d. 

 Koroneos, Drompos e Roumbas (2007) destacam a variabilidade da energia solar 

como um gargalo que explica sua penetração limitada em escala industrial e Abdenacer e 

Nafila (2007) mencionam ainda a competição com os combustíveis fósseis como fator para 

que os processos solares não tenham se desenvolvido no passado.  Koroneos, Drompos e 

Roumbas (2007) afirmam ainda que processos térmicos de destilação solar por requererem 

alta energia de entrada necessitam de sistemas auxiliares de energia como a elétrica, de modo 

que, para aplicação em escala real os sistemas deveriam ser híbridos. 

Segundo Palz (2002) a taxa de evaporação varia com a concentração de sais (vide 

pressão de vapor), onde os efeitos salting in reduzem essa pressão de vapor, diminuindo a 

taxa de evaporação e conseqüentemente o rendimento.  

Além desses aspectos, Sá (2008) lembra que a cobertura do destilador deve possibilitar 

a condensação e originar a formação de uma lâmina de água que escoe sobre a mesma, visto 
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que as gotas funcionam como espelhos que refletem a radiação e podem gotejar dentro da 

cuba.  A inclinação da cobertura pode influenciar no sentido do escoamento, entretanto, 

gordura e sujeira na parte interna da cobertura vão levar a formação de gotas ao invés da 

lâmina de água.  Esse efeito ocorre devido a diminuição da molhabilidade do vidro pela água. 

Sartori (1996) destaca ainda que a temperatura da água na bandeja é superior a temperatura na 

cobertura de vidro, visto que a radiação que é absorvida pelo vidro é emitida para água, 

criando o efeito estufa e além disso, a cobertura de vidro é resfriada pelos ventos. 

 

 

2.3.1 – Radiação 
  

 

 Para maior entendimento dos processos de destilação solar é necessário o 

conhecimento dos modos ou mecanismos responsáveis pela transferência de calor.  As 

principais formas de transferência de calor são a condução, a convecção e a radiação, sendo 

que nos fenômenos que envolvem energia solar a principal forma de troca energética é a 

radiação. Nos processos de destilação solar os três modos de transferência de energia estão 

fortemente envolvidos, além desses, surge mais uma forma de transferência denominada 

transporte de calor evaporativo que, conforme alguns autores (Fuentes e Roth, 1997), é a mais 

efetiva transferência de calor no interior do destilador e é a que deve ser maximizada. 

 Entretanto, para que o destilador solar receba (absorva) energia, o principal fenômeno 

envolvido é o da radiação.  O primeiro sentimento em relação à transferência de calor por 

radiação e o diferencial em relação aos demais modos é que o fenômeno se processa sem 

necessidade de um meio intermediário (Kern, 1980), de forma que, o calor pode ser 

transmitido inclusive no vácuo.  Entre os conceitos usados para radiação pode-se citar Kreith 

(1977) o qual diz que a radiação é um processo pelo qual o calor é transmitido de um corpo a 

alta temperatura para um de mais baixa quando tais corpos estão separados no espaço, ainda 

que exista um vácuo entre eles.  Embora esse conceito seja real não exprime a exatidão do que 

seja a transferência de calor por radiação, para tanto é preciso mencionar a forma pela qual 

essa energia é transmitida.  Segundo Bird, Stewart e Lightfoot (2004) quando energia é 

fornecida a um corpo sólido algumas de suas moléculas e átomos são elevados a estados 

excitados, quando eles retornam para estados menos energéticos é emitida uma forma de 

energia denominada radiação eletromagnética.  De acordo com esse mecanismo os principais 

elementos envolvidos na radiação (seja ela de que origem for) são o material radiante (suas 
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propriedades como emissividade) e sua temperatura.  Incropera et. al. (2008) destacam que 

radiações térmicas estão sendo emitidas por toda matéria.  O mecanismo de emissão está 

relacionado à energia liberada como um resultado de oscilações ou transições dos muitos 

elétrons que constituem a matéria.  Essas oscilações são, por sua vez, sustentadas pela energia 

interna e, conseqüentemente, pela temperatura da matéria. Da forma como está apresentado, 

nota-se que o modo de transporte de calor por radiação se dá através de ondas 

eletromagnéticas, mas nem toda radiação é essencialmente térmica.  A faixa de comprimentos 

de onda que engloba a radiação térmica está aproximadamente entre 0,1 a 10 µm, que se 

estende a partir do ultravioleta, porém é mais significativa no infravermelho (Duffie e 

Beckman, 1991).  Segundo Kreith (1977) o sol emite a maior parte de sua energia abaixo dos 

3 µm.  Ainda de acordo com esse autor o vidro permite a livre passagem de radiação de 

comprimento de onda solar mas impede que a radiação uma vez absorvida deixe o interior de 

uma caixa de vidro.  Este fenômeno é de fundamental importância na destilação solar.  Sissom 

e Pitts (1979) afirmam que a rugosidade da superfície possui uma influência muito grande 

sobre boa parte das propriedades da radiação térmica dos materiais. 

 O comprimento de onda (λ) é a distância entre um pico e outro consecutivo 

(Cienfuegos e Vaitsman, 2000).  A relação entre comprimento de onda e frequência é inversa 

e é dada pela Lei de Planck: 

 

 

         (1) 

 

           (2) 

 

 

Em que  

∆E é energia absorvida (J); 

h é a constante de Planck (Js); 

c é a velocidade da luz (m/s); 

ν é a frequência (hertz) e, 

λ (nm) é o comprimento de onda. 
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 Quanto maior a freqüência de uma radiação menor é seu comprimento de onda e mais 

energética e penetrante é a emissão. 

Roma (2003) afirma que quanto maior a temperatura de um corpo, maior a energia 

térmica emitida.  Ainda segundo Roma (2003), a energia térmica é associada à frequência e, 

portanto, a um comprimento de onda que se situa na faixa do espectro de ondas 

eletromagnéticas, na região da luz visível.  Considerando-se a temperatura na superfície do sol 

e o cone de radiação que atinge a Terra, o valor da radiação solar na camada externa da 

atmosfera é 1400 W/m2. 

 A radiação do sol que chega, atravessa a atmosfera terrestre e começa a se difundir 

quando encontra meios materiais, logo a energia que atinge a superfície não é só do tipo 

direta, que é mais energética (ondas curtas), mas também difusa (ondas longas). 

 Duffie e Beckman (1991) dividem os tipos de radiação solar que atingem o planeta em 

pelo menos três tipos: direta, difusa e global. 

Acra et. al (1984) apud Botto (2006) afirmam que em dias ensolarados apenas 10 % da 

radiação é do tipo difusa.   

 Hinrigchs e Kleinbach (2003) apud Botto (2006) dizem que a radiação solar recebida 

em determinado local da superfície terrestre pode variar de 0 a 1050 W/m2.  Entretanto, dados 

fornecidos pelo INPE dão conta que o valor máximo em Natal foi de até 1200 W/m2.  Aqui 

em Natal, já começam a serem registrados os primeiros dados de radiação por volta das 4 

horas da manhã, mas não são contínuos de modo, que neste trabalho, eles são avaliados 

somente a partir das 6 horas da manhã.   

 As equações que governam os processos de radiação podem ser representadas por: 

 

      Qcorpo negro = σAT4     (3) 

      Q = σε(∆T)4       (4) 

Sendo: 

σ a constante de Stefan-Boltzmann (W/m2K4) 

ε  a emissividade do material 

T a temperatura (K) 

A área superficial (m2) 

 A radiação solar é a mãe de todas as radiações no planeta Terra.   

Radiação de ondas curtas – é a radiação originaria do sol, na qual os comprimentos de 

onda variam entre 0,3 a 3 µm. 
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Radiação de ondas longas – é a radiação originária de fontes de temperatura próxima a 

temperatura ambiente e os comprimentos de onda nesse caso são superiores a 3 µm.  As 

radiações de ondas longas são emitidas pela atmosfera ou por qualquer outro corpo (Duffie e 

Beckman, 1991). 

Miller (2003) destaca a variabilidade da radiação solar como um dos motivos pelo 

qual a energia solar ainda não é usada em plantas de escala comercial. Essa inconstância 

provoca defasagens entre a oferta e a demanda. 

Mubiru e Banda (2008) falam que as aplicações diretas da energia solar incluem a 

secagem solar e o aquecimento de água e que as aplicações indiretas são geração de 

eletricidade através de células fotovoltaicas entre outras.  Entretanto, todas as formas de 

energia renováveis são de forma indireta dependentes do sol como, por exemplo, a energia 

eólica.  

Esses autores destacam a importância de se conhecer e prever valores de radiação solar 

para melhor projeto e otimização dos sistemas que utilizam a energia solar. 

 

 

2.3.2 – Convecção 
  

 

 A transferência de calor por convecção refere-se à transferência de energia devido ao 

movimento macroscópico da matéria.  Na realidade ela envolve pelo menos dois mecanismos: 

o difusivo que é o transporte de energia devido o movimento molecular aleatório e o 

movimento macroscópico de fluido.  Como se configura principalmente pelo movimento 

macroscópico, a convecção não ocorre em sólidos.    

 A convecção pode ser classificada ainda em livre ou natural e forçada.  Bird, Stewart e 

Lightfoot (2004) apresentam uma comparação entre esses tipos de convecção e a fazem 

baseados em três premissas: o que determina o padrão de escoamento, os perfis de velocidade 

e os números adimensionais significativos.  Segundo os autores na convecção natural o 

padrão de escoamento é determinado pela força de empuxo sobre o fluido aquecido, os perfis 

de velocidade são interdependentes e o número de Nusselt depende dos números de Grashof e 

Prandtl; na convecção forçada o padrão de escoamento é determinado por uma força externa, 

o perfil de temperatura é função do perfil de velocidade e o número de Nusselt é dependente 

dos números de Reynolds e Prandtl.  Essas assertivas são válidas para sistemas não-

isotérmicos.    
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 O tipo de convecção que se processa nos destiladores solares passivos é a convecção 

natural, na qual o movimento do fluido (água evaporando, vapor liberado) ocorre às forças de 

empuxo em seu interior.  O empuxo é uma função da presença combinada de um gradiente de 

massa específica e de uma força de corpo (gravidade) proporcional a essa massa específica 

(Incropera et. al, 2008).  Nesse caso o gradiente de massa surge em decorrência de um 

gradiente de temperatura.  A principal equação que rege os fenômenos de transferência de 

calor por convecção é a Lei de Resfriamento de Newton que estabelece que o fluxo de calor é 

diretamente proporcional ao gradiente de temperatura. 

 

       q = h(Ts-T)    (5) 

 

sendo, 

q (W/m2) fluxo de calor; 

h (W/m2K) coeficiente convectivo; 

Ts (K) temperatura superfície; 

T (K) temperatura meio. 

 Os adimensionais mais diretamente ligados a esse tipo de transferência são Grashof, 

Prandtl, Nusselt e Reynolds. 

 

 

2.3.3 – Condução 
  

 

 A condução de calor é tida como a transferência de energia das partículas mais 

energéticas para as menos energéticas de uma substância (em quaisquer estados físicos da 

matéria) devido às interações entre as partículas (Incropera et. al, 2008).  Se o material com 

gradiente de temperatura é um condutor, a transferência de energia se dá pelo movimento de 

translação dos elétrons livres também.  Esse modo de transferência é regido pela Lei de 

Fourier, a qual estabelece que a transferência de calor é proporcional ao gradiente de 

temperatura e inversamente proporcional a distância.  A Equação (6) é a representação 

matemática dessa lei. 
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           (6) 

 

 

Em que  

qy  (W/m2) é a transferência de calor no sentido de y; 

k (W/m.K) é a constante de proporcionalidade ou coeficiente de condutividade térmica, que é 

característica do material e também função da temperatura; 

dT/dy é a variação infinitesimal da temperatura com a distância. 

 Segundo Bird, Stewart e Lightfoot (2004) o mecanismo básico da condução térmica é 

o movimento das moléculas constituintes da substância e a chamada Lei de Fourier não é 

exatamente uma lei da natureza, mas sim uma sugestão que se demonstrou de forma empírica 

e não tem base teórica.  O mecanismo que governa esse tipo de transferência é a difusão 

molecular. 

 Os números adimensionais mais diretamente ligados à transferência de calor por 

condução são os números de Fouriet (Fo), Nusselt (Nu) e Prandtl (Pr). 

Ainda segundo Bird, Stewart e Lightfoot (2004) pode-se fazer uma analogia entre o 

transporte de momento e o transporte de calor por condução e pode-se observar que a 

difusividade térmica (α) tem as mesmas dimensões da viscosidade cinemática (ν).  E a 

relação entre essas duas quantidades resulta em um número adimensional que indica a 

facilidade relativa entre os transportes de momento e de energia em sistemas de escoamento e 

é conhecido como número de Prandtl (Pr). 

 

 

2.3.4 – Evaporação 
  

 

 De acordo com Fuentes e Roth (1997) a transferência de calor por evaporação é o 

principal e mais eficiente mecanismo de transferência de calor em um destilador solar de 

bandeja e é o que deve ser maximizado.  Esse mecanismo é baseado nos efeitos das pressões 

parciais do vapor na cuba e no condensado dentro do equipamento de destilação.  

 Para um entendimento mais fenomenológico do que seria a evaporação ou como ela 

ocorre pode-se tomar a explicação dada por Incropera et. al (2008) a evaporação ocorre 

quando as moléculas do líquido próxima a superfície sofrem colisões que aumentam sua 
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energia para um valor acima daquele necessário para superar a energia de ligação da 

superfície.  Segundo esses autores ainda, a energia necessária para sustentar a evaporação vem 

da energia interna do líquido, que sofre uma redução na sua temperatura.  Matematicamente 

pode-se dizer que o fluxo de calor por evaporação é a soma dos fluxos de convecção e 

advecção conforme a equação 7. 

 

 

      =  +      (7) 

 

em que, 

qevap (W/m2) fluxo de calor evaporativo, 

qconv (W/m2) fluxo de calor convectivo, 

qad  (W/m2) fluxo de calor advectivo 

 

 Soto, Urban e Schwarzer (2003) dizem que a transferência de calor por evaporação é 

associada à transferência de massa, ou a evaporação e condensação da água.   

 

2.3.5 – Mecanismos da destilação solar 
  

 

 Observando os modos de transferência de calor verifica-se que mesmo por diferentes 

mecanismos eles apresentam elementos em comum. Sissom e Pitts (1979) enumeram esses 

elementos e destacam que processo de transferência caracteriza-se pela tendência ao 

equilíbrio.  Os outros fatos em comum são a existência de uma força motriz e o transporte de 

alguma quantidade.  Comentam ainda que a massa do material afeta a velocidade do 

transporte e a geometria influi na direção do processo. 

Para que ocorra a transferência de massa, momento ou calor é necessário haver uma 

força motriz, no caso do transporte de calor essa força motriz é o gradiente de temperatura. De 

acordo com Kreith (1977) sempre que existir um gradiente de temperatura no interior de um 

sistema, ou que dois sistemas, a diferentes temperaturas, forem colocados em contanto, haverá 

transferência de energia. 

 Jabrallah, Belghith e Corriou (2006) descrevem o mecanismo de destilação partindo da 

evaporação da água.  A água evapora na superfície livre de um filme líquido ao longo da face 

interna de uma parede aquecida.  A água em forma de vapor é transportada pelo fluxo de 
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convecção natural. No lado oposto, mantendo-se a temperatura da parede menor que a 

temperatura de saturação ocorre a condensação. 

 Como anteriormente explicitado, um destilador solar é um equipamento constituído 

por uma base de superfície escura (geralmente negra opaca) e cobertura de vidro que permite 

a livre passagem da radiação solar para seu interior e restringe sua saída.  A energia incidente 

é absorvida pela superfície enegrecida e refletida para dentro do equipamento como radiação 

infravermelha favorecendo um aumento na taxa de evaporação da água nele contida. 

 Em um destilador solar estão presentes todos os fenômenos de transporte sejam as 

transferências de massa, momento e calor e seu equacionamento e modelagem não são 

simples.  Trata-se de um sistema que opera em regime transiente e cujos parâmetros variam 

diariamente, por hora e estações do ano.  Lof, Eibling e Bloemer (1961) ratificam essa 

complexidade física da destilação solar e destacam que esse processo envolve um grupo de 

operações que compreendem as transferências de calor convectivo e radioativo, condução 

térmica, difusão de vapor, condensação e evaporação, além de outros fenômenos que ocorrem 

no equipamento. 

 Segundo Shawaqfeh e Farid (1995) a transferência de calor entre a superfície de 

evaporação e a cobertura de vidro é controlada pela convecção livre, evaporação e radiação.  

Eles alegam ainda que para baixas temperaturas (inferiores a 50 ºC) a pressão de vapor da 

água pode ser desprezada nas modelagens pra obtenção dos coeficientes de transferência de 

calor evaporativo.  Para temperaturas superiores a 50 °C a pressão de vapor da água tem que 

ser considerada. 

 As transferências de calor podem ser observadas em várias direções como pode ser 

visualizado na Figura 2.2.  
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Figura 2.2: Principais fenômenos de transferência de calor em um destilador simples efeito1. 
1Reproduzido de Duffie e Beckman (1991) página 658. 

  

 Verifica-se através da Figura a complexidade das trocas de calor que fazem parte dos 

processos de destilação.  Além das condições climáticas, o design do equipamento e sua 

disposição apresentam bastante influência na eficiência térmica do destilador bem como nos 

rendimentos obtidos.  Entretanto, para fins da modelagem deve-se trabalhar apenas com os 

calores convectivo, radioativo, condutivo, evaporativo, armazenado e as perdas. 

 Deve-se salientar, ainda, a importância do ângulo de inclinação da cobertura nos 

destiladores solares, visto que a mesma serve tanto para permitir a passagem dos raios solares 

para a base, quanto como suporte para o escoamento da água destilada.  De acordo com a 

literatura (Bezerra, 2001; Bezerra, 2004) o aproveitamento energético é máximo quando a 

radiação solar incide perpendicularmente a superfície coletora.  Mas os ângulos de incidência 

dos raios solares variam com a época do ano e com a latitude, de modo que um sistema ideal 

para absorção da energia solar deveria ser móvel, acompanhando as mudanças solares. No 

entanto, sistemas assim tornam-se muito onerosos e costuma-se admitir que a melhor 

inclinação para coletores solares sejam a soma da latitude local mais 15º.  No caso de Natal, 
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que tem latitude de 5º 47’ 42”, uma inclinação desejável  para cobertura seria de 20º.  Na 

destilação solar se quer maximizar a obtenção de energia solar para aumentar a evaporação, 

contudo se precisa também, maximizar a condensação, e ângulos de inclinação muito 

pequenos não favorecem a condensação tanto porque o gradiente de temperatura é pequeno 

como porque pode haver gotejamento da cobertura para a base.  Logo, outras inclinações 

podem ser testadas.  Existem estudos de destiladores solares do tipo passivo com inclinação 

de 4 °  até 75 °. 

 De acordo com Tanaka e Nakatake (2009) a presença de uma chapa refletora externa e 

vertical ao destilador solar aumenta a produção de destilado consideravelmente, exceto no 

verão, quando a radiação já é bem alta e o incremento da chapa refletora é mínimo.  O 

benefício do refletor externo decresce com o aumento na inclinação da cobertura e quando 

essa inclinação é superior a 35° o uso do refletor é desprezível. 

 

    

2.3.6 – Modelos matemáticos 
 

 

 Devido suas características transientes e bastante variáveis, a modelagem de sistemas 

de destilação solar varia muito de região para região.  Um modelo que funcione bem na Ásia 

não vai se aplicar necessariamente ao Brasil, por exemplo, mas, podem-se assumir certas 

hipóteses que tornem os modelos mais universais e fáceis de trabalhar. 

 Os principais modelos encontrados na literatura baseiam-se nas relações desenvolvidas 

por Dunkle (1961). 

 

      (8) 

 

 

       (9) 

 

Em que, 

qe é uma função não linear da diferença de temperatura entre a base  e o vidro e deve-se 

resolver essas duas equações simultaneamente para encontrar  Tb e qe como função do tempo.  
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qr,b-g  (W/m2) é o fluxo de calor radioativo da base para a cobertura de vidro, 

qc,b-g   (W/m2) é o fluxo de calor convectivo da base para a cobertura de vidro, 

qc,g-a (W/m2) é o fluxo de calor convectivo do vidro para o ambiente,  

qr,g-a (W/m2) é o fluxo de calor radioativo do vidro para o ambiente. 

Tb (K) é a temperatura da base . 

 

 Para cálculo de qr, b-g, Dunkle (1961) recomenda a seguinte equação: 

 

         (10) 

 

 Já o termo para o cálculo da transferência de calor convectiva entre a base e o vidro 

pode ser definido como: 

 

         (11) 

sendo, 

      

  (12) 

 

    

  (13) 

 

∆T’ é usado para calcular o número de Rayleigh (Ra) modificado que é dado pela equação 

obtida pelo produto dos números de Grashof (Gr) e Prandtl (Pr) ou pela equação  (14), 

 

         (14) 

 

 

O número de Rayleigh pode ser usado para cálculo do número de Nusselt (Nu) 
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          (15) 

 

Nessas equações, 

h´c (W/m2K)é o coeficiente convectivo, 

Tg  (K) é a temperatura do vidro, 

Pwb (Pa) é a pressão de vapor da água na base do equipamento, 

Pwg (Pa) é a pressão de vapor da água no vidro, 

σ é a constante de Stefan-Boltzmann, 

Nu é o número de Nusselt; 

g é a aceleração da gravidade (m/s2); 

ρ é a densidade da água (kg/m3) 

β é o coeficiente de expansão do ar 

Cp é a calor específico da água (kJ/kg K); 

µ é a viscosidade da água (kg/s m); 

k é o coeficiente de condutividade (W/m K) e  

L é o espaço médio entre a água na bandeja de destilador e a superfície de condensação (m). 

  

Segundo Duffie e Beckman (1991) essa modificação se faz necessário devido os 

efeitos de flutuação das gotas por ocorrerem simultaneamente às transferências de calor e 

massa.  Das equações (8) e (9), verifica-se que o coeficiente de calor convectivo é função das 

temperaturas na base e no vidro e das pressões de vapor da água na base e no vidro. 

 Com respeito à equação (10), Shawaqfeh e Farid (1995) salientam que essa relação foi 

desenvolvida por Dunkle baseada no modelo de Jakob para convecção livre sem evaporação. 

 O cálculo do coeficiente evaporativo pode ser feito pela seguinte equação: 

 

      (16) 

  

 De modo análogo, a transferência de massa pode ser assim definida: 

 

        (17) 

 

e a transferência de calor por evaporação e condensação fica, 
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   (18) 

 

E o cálculo do coeficiente radioativo pode ser expresso pela equação (19) de acordo com 

Tiwari e Tiwari (2006): 

 

.     (19) 

 

sendo que εeff é a emissividade efetiva que é dada pela relação: 

 

          (20) 

 

onde, 

mD  (kg/m2s) é o fluxo de massa, 

hfg (J/kg) é a entalpia de vaporização, 

he (W/m2K) coeficiente evaporativo, 

hc (W/m2K) coeficiente convectivo, 

hr (W/m2K) coeficiente radioativo, 

∆Pvap (N/m2) é o gradiente de pressão de vapor entre a água e a superfície; 

∆T (K) é o gradiente de temperatura entre a água e a superfície. 

εb é a emissividade da água e  

εg é a emissividade do vidro. 

 

 A massa de condensado ainda pode ser obtida pela relação entre o calor evaporativo, a 

área de evaporação disponível, o tempo de exposição com a entalpia de vaporização da água 

conforme equação 21. 

 

         (21) 

 

Em que, 

mcond (kg) é a massa de condensado, 

qe  (W/m2) é o fluxo de calor evaporativo,  

Ab (m2) é a área da base do destilador, 
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t (s) é o tempo de exposição ou operação, 

∆hv (J/kg) é a entalpia de vaporização da água. 

 Dessa equação podem-se obter as taxa de condensação em kg/h de acordo com a 

equação 22, como apresentado por Tiwari et. al (1997). 

 

 

      =     (22) 

 

       (23) 

 

Sendo, 

 

  (kg/h) a taxa de condensação, 

he (W/m2K) coeficiente evaporativo, 

Tb (K) temperatura da água na base do destilador, 

Tg (K) temperatura da água (condensado) no vidro, 

L (J/kg) calor latente do vapor de água. 

 

Shawaqfeh e Farid (1995) comentam ainda que (na época que seu trabalho foi 

desenvolvido) existiam vários estudos de análise transiente em destiladores simples ou duplo 

efeito, contudo, sempre teóricos e pouquíssimos incluíam dados experimentais.  E, dos poucos 

estudos experimentais realizados, a maior parte dizia respeito a equipamentos operando a 

temperaturas até 50 °C. 

Deve-se ter em mente ainda, que as relações desenvolvidas por esses estudos levam 

em conta a mistura água-ar e os valores dos números adimensionais são válidos para esses 

sistemas.  No caso do sistema em estudo, a mistura é muito mais complexa e envolve pelo 

menos três elementos água-ar-óleo (sendo o próprio óleo uma mistura) e, portanto os números 

adimensionais bem como os coeficientes de transferência de calor serão diferentes.  Para a 

condensação Bird, Stewart e Lightfoot (2004) apresentam a Equação 24. 

 

   (24) 

 

Em que: 
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Q (J) é a quantidade de calor; 

hm (W/m2K) é o coeficiente convectivo para condensação; 

A (m2) é a área, 

Tdew  (K) é a temperatura de bolha; 

To (K) é a temperatura do meio; 

m (kg/h) é o fluxo mássico; 

∆Hvap (J/kg) é a entalpia de vaporização. 

 

 Esses autores comentam sobre a complexidade dos processos de transferência de calor 

nos quais ocorre condensação, pois envolve duas fases fluidas em escoamento. 

 Ocorre condensação quando a temperatura de um vapor é reduzida a valores inferiores 

aos de sua temperatura de saturação (Incropera et. al, 2008). 

Observa-se que os estudos de destilação solar estão sempre interessados nas condições 

energéticas e nos fenômenos de transferência de calor e massa (fenômenos puramente físicos) 

e raramente abordam a qualidade do destilado.  Isso se deve em parte a utilização dessa 

técnica se prestar a dessalinização, de modo que pelo menos aparentemente, seria meio óbvio, 

obter água livre de sais e, portanto destilada, a qual já tem suas propriedades conhecidas; e, 

em parte, deve-se ao tipo de alimentador do sistema: a água salobra ou salina cujos únicos 

inconvenientes seriam os sais e talvez microrganismos (mesófilos) que seriam completamente 

eliminados do destilador em função do binômio tempo-temperatura.  Entretanto, esquece-se 

de avaliar a contribuição do material com o qual é feito o equipamento.  Além disso, no caso 

da destilação de uma mistura complexa como a água de produção e outras que possuam uma 

gama elevada de diferentes pontos de ebulição e comportamentos termodinâmicos, a 

qualidade do destilado é um item interessante de ser analisado. 

Além das equações descritas acima, a Lei de Beer-Lambert (Telemaco, 2008) 

relaciona os termos de transmitância, radiação incidente (P0) e radiação final (P), conforme 

equação 25. 

 

          (25) 
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2.3.7 – Tipos de destiladores 
  

 

 Os destiladores solares podem ser dos mais variados tipos e configurações e podem ser 

classificados como destiladores solares passivos e ativos.  Tiwari, Singh e Tripathi (2003) 

reportam que nos sistemas ativos uma energia térmica extra é adicionada a base do 

equipamento de destilação, sendo que essa energia adicional pode provir de um coletor solar e 

ainda energia térmica residual de alguma planta industrial. 

 Tiwari (2005) compara como sistemas passivos e ativos se comportam em relação à 

variação da lâmina de água.  Segundo essa comparação a eficiência térmica global do 

destilador solar ativo é menor que a eficiência térmica global do destilador solar passivo 

devido às faixas de temperatura. 

 De modo geral, é interessante que as temperaturas atingidas pelo destilador sejam 

superiores a 40 ºC, não só para aumentar as taxas de evaporação bem como para impedir a 

proliferação de algas (Palz, 2002). 

 A manutenção deve ser periódica, com freqüência a ser definida, com vistas a diminuir 

as perdas de eficiência pelo recobrimento da superfície negra pelos sais. 

 

 

2.3.8 – Rejeito 
  

 

 Aproximadamente 60% do que é alimentado nos processos de dessalinização de águas 

é salmoura, a qual, além dos altos teores de sal, possuem algumas vezes altas concentrações 

de substâncias químicas tóxicas e metais pesados (Al-Agha e Mortaja, 2005).  Ainda segundo 

esses autores, os compostos químicos são descarregados junto à salmoura e isto significa um 

dos impactos negativos da dessalinização e que devido à operação de plantas de 

dessalinização ser recente são pouco conhecidos os efeitos tóxicos desse resíduo no seu local 

de disposição final, quando o mesmo é o oceano.  Entretanto, sabe-se que se esse descarte não 

for corretamente gerenciado podem-se contaminar as águas subterrâneas, salinizar o solo e 

prejudicar fauna e flora locais. 

 De acordo com Porto et. al. (2001) apud Soares et. al., (2006) os rejeitos da 

dessalinização por osmose reversa podem ter vários fins tais como injeção em poços 

profundos, emissão para mar, irrigação de halófitas e ainda lagoas de evaporação. 
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2.3.9 - Fatores que influenciam nos processos evaporativos 
  

 

 Para Andrade (2004) um dos fatores que aumentam a evaporação em destiladores 

solares é a redução da inércia térmica.  Entende-se por inércia térmica a habilidade de 

determinado material variar sua temperatura (inclusive conduzindo ou armazenando energia) 

devido às condições ambiente. 

 O design do equipamento de destilação, o material com o qual é construído, a área de 

condensação e até a área de evaporação da água são também elementos que afetam ou 

influenciam o rendimento de destiladores solares.  Kwatra (1996) aponta que dos diversos 

fatores que afetam a destilação solar a área para evaporação da água tem sido pouco estudada 

e comentada. 

 

 

2.3.10– Números adimensionais 
  

 

 As principais forças encontradas nos fluidos em escoamento incluem as de inércia, 

viscosidade, pressão, gravidade, tensão superficial e compressibilidade e trazem melhor 

percepção ao estudo dos fenômenos envolvidos quando expressos em termos de números 

adimensionais (Fox, McDonald e Pritchard, 2006).  

  

 

2.4 – Teorias das soluções 
  

 

 Águas de produção são consideradas uma mistura por apresentar heterogeneidade, 

entretanto, para estudo de certos aspectos pode-se supor a água de produção como uma 

pseudo-solução e aplicar suas teorias, admitindo-se uma solução de sal + óleo + água.  A 

complicação dessa hipótese é que o sal e óleo presentes nesse efluente já são uma mistura de 

sais e de frações orgânicas. 

 De acordo com Schuhli (2007) a presença de sais numa mistura água-benzeno pode 

ocasionar tanto o aumento da solubilidade do composto orgânico na água (efeito salting-in) 

como a diminuição da solubilidade desse mesmo orgânico na água (salting-out).  O que define 
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um ou outro efeito são as interações eletrostáticas entre os íons, as quais são função do sal ou 

sais envolvidos na mistura. 

 Atkins (1994) diz que a presença de um soluto em solvente altera seus pontos de 

congelamento e ebulição.  A esses efeitos dá-se o nome de propriedades coligativas. Para 

utilizar esse tratamento devem-se assumir duas hipóteses para estabelecer os efeitos da 

presença de um soluto em um solvente: 

 - o soluto não é volátil, logo ele não contribui para o vapor; 

 - o soluto não se dissolve em um solvente sólido. 

 A presença do soluto causa redução no potencial químico do solvente líquido.  Uma 

explicação para o efeito das propriedades coligativas é uma mudança na entropia do sistema.  

“Na ausência do soluto, um solvente líquido puro tem uma entropia que reflete a desordem de 

suas moléculas. Quando o soluto está presente, existe uma contribuição adicional para a 

entropia do líquido. O efeito do soluto aparece como um abaixamento na pressão de vapor e 

conseqüentemente um aumento na Temperatura de ebulição”. 

 De acordo com Felder e Roussea (1986), sob certas condições, a mudança nos valores 

de várias propriedades, tais como pressão de vapor, ponto de bolha e ponto de congelamento, 

depende apenas da concentração do soluto na solução e não do soluto ou solvente 

especificamente.   

 Entretanto, as águas de produção, como se configuram propriamente uma mistura, 

além de solutos que cumprem as hipóteses citadas, possuem substâncias que não as 

satisfazem. 

 Bader (2007) diz que, em geral, para as parafinas, os limites de solubilidade e pressão 

de vapor decrescem com o aumento do peso molecular e que a solubilidade diminui em águas 

salinas devido ao efeito salting-out. As parafinas ou alcanos são os hidrocarbonetos do tipo 

CnH2n+2 (Allinger, 1976). 
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3. Estado da Arte 
 
 

A primeira aplicação da destilação solar, que se tem notícia, teve início em 1872 

no deserto da região de Las Salinas no Chile (Duffie e Beckman, 1991).  Esse sistema 

operou durante três décadas fornecendo água para os animais usados nas minas.  O 

equipamento consistia de uma base negra rasa que acondicionava a água com sal e 

servia para absorver a radiação solar e de uma cobertura transparente onde a água 

condensada escoava para canaletas de recolhimento.  Produzia diariamente cerca de 20 

mil litros de água (Maluf, 2005) e ocupava uma área de 4.459 m2.  Entretanto Malik et. 

al (1982) apud Abu-Hijleh (1996) declararam que existem registros de uso de destilação 

solar datados de 1551.  A Figura 3.1 apresenta o sistema de destilação solar do Chile. 

 

 

Figura 3.1. Destilador solar Chile (1872 a 1908) – fonte: Ramirez, 2003. 

 

Em 1961 foram publicados dois importantes trabalhos na área de destilação 

solar: o trabalho de Dunkle sobre destiladores solares simples e múltiplo efeito e o 

trabalho Lof, Eibling e Bloemer sobre balanço de energia em destiladores solares.  Até a 

década de 50, os destiladores solares já eram utilizados mas não havia estudos teóricos 

sobre o assunto.  Os trabalhos eram muito empíricos e não se preocupavam com os 

mecanismos e as bases teóricas da destilação solar.  Em seu trabalho “Solar water 

distillation: the roof type still and a multiple effect diffusion still”, Dunkle desenvolve 
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equações e modelos que são referenciados até hoje e que apesar de tratarem o processo 

da destilação solar com estado estacionário, ainda descrevem bem o sistema. 

No final da década de 60, Cooper (1969) realizou um estudo sobre o processo 

transiente de destilação solar através de simulação digital.  Para a simulação ele usou o 

método das diferenças finitas.  Ele concluiu que a variação da lâmina de água entre ½ a 

12 in teve pouco efeito quando o equipamento não estava isolado; maiores velocidades 

de vento promovem produção ligeiramente maior; baixa temperatura ambiente reduz a 

produção. 

Ortiz (1985) propôs o uso de destiladores para água salina em comunidades 

rurais do Equador e demais países Andinos. A idéia era o fornecimento de energia 

através de um sistema misto que pudesse empregar energia solar, biogás e lenha.  

Apesar de o Equador possuir localização geográfica privilegiada (linha do Equador) no 

que diz respeito aos índices de radiação solar, Ortiz relata em sua referência 

bibliográfica a produção de apenas 2,5 a 3 litros (ESPOL) de água destilada por metro 

quadrado na região de Guayaquil (Latitude 2º 13’ sul e 79º 54’ Longitude oeste).  Ainda 

de acordo com Oritz, as plantas de destilação operariam com um máximo de 90 ºC de 

temperatura. 

Mota e Andrade (1986) pesquisaram o uso de destiladores solares para 

tratamento de águas contaminadas com microrganismos. O estudo confirmou a 

viabilidade da destilação solar para remoção dos microrganismos. 

Clark (1990) desenvolveu um estudo para verificar a consistência do modelo de 

Dunkle e apesar de saber que muitos dos fenômenos que ocorrem na destilação solar 

invalidam algumas hipóteses e conclusões de modelo original e do modificado, 

verificou que o modelo de Dunkle modificado permanece preciso para as condições de 

operação dos destiladores solares. 

Aly (1995) afirma que a dessalinização de água do mar seria uma solução para a 

demanda de água potável e propõe a Destilação Multiplo Efeito (MED – Multiple Effect 

Distillation) como técnica para a retirada do sal. Sistemas do tipo MED consomem 

muita energia, então o autor sugere que o aquecimento do vapor para o sistema poderia 

ser realizado via sistemas solares ou que utilizassem calor rejeitado de alguma parte da 

planta industrial. 

Abu-Hijleh (1996) estudou a melhoria no desempenho de destiladores solares 

pelo uso de um filme de água para resfriar a cobertura.  Segundo esse autor a adoção do 

filme de água salina no topo do destilador além de levar a um maior gradiente de 
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temperatura entre a base e a cobertura, aumentando a condensação, também minimiza as 

perdas de energia convectiva e radioativa para o ambiente.  Como resultado, ele 

constatou que houve melhoria na eficiência do destilador solar e que a eficiência do 

filme de água não foi sensível à velocidade dos ventos, de modo que, em áreas muito 

ventiladas, a taxa de produção de destilado tende a ser estabilizada. 

Palz (2002) relata que hoje existem grandes instalações de destiladores solares 

(de tipos diversos) em várias localidades tais como Grécia que tem uma instalação em 

Patmos cobrindo uma área de 10.000 m2; Austrália, Tunísia, Espanha e Paquistão. 

Dellyannis (2003) relata a construção de quatro plantas de destilação solar em 

Ilhas da Grécia entre 1965 e 1970.  O conjunto de destiladores usado era do tipo simples 

efeito e tinha uma capacidade que variava entre 2000 a 8000 m3/d. 

Soto, Urban e Schwarzer (2003) estudaram e desenvolveram um desalinizador 

solar multiefeito operando a altas temperaturas para suprir as necessidades de água 

potável de uma comunidade de pescadores no norte do Chile.  O sistema era composto 

de coletor solar e dessalinizador com cinco bandejas (efeitos) construídos em aço 

inoxidável.  A alimentação era feita com água do mar e entrava no sistema de 

dessalinização a temperaturas entre 90 e 95 ºC.  Eles obtiveram como resultado 

rendimentos de 30, 28, 22, 19 e 1 % nas bandejas, verificando que a última bandeja não 

tem influenciado o aproveitamento total do equipamento, além disso, através da 

simulação que realizaram, perceberam que o equipamento proposto pode superar os 

20x10-3 m3/d de água. 

Fath et. al (2003) fizeram uma comparação entre o destilador solar convencional 

e o destilador solar com forma piramidal e concluíram que a forma tradicional é 

sensivelmente melhor que o modelo piramidal. 

El-Nashar (2003) estudou o efeito da deposição de poeira nos coletores de uma 

planta de dessalinização solar e como sua eficiência é afetada.  Os resultados apontaram 

que esses efeitos dependem fortemente da estação do ano e que se deve ajustar a 

freqüência de limpeza em sua função. 

Miller (2003) realizou uma simulação computacional de um sistema solar de 

dessalinização da água do mar. Neste trabalho foi avaliado um sistema de coleta e 

estocagem de energia solar em regime permanente e o uso dessa fonte energética para 

aquecimento de um dessalinizador múltiplo efeito.  O estudo foi baseado em dados de 

radiação solar específico para a cidade do Rio de Janeiro.  O sistema estudado 

conseguiu produzir 5,48 m3/h (valor médio) em doze horas de trabalho, o que segundo o 
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autor representava 85,7 % da eficiência projetada para a planta e que poderia suprir de 

água doce até 56 famílias de baixa renda. 

Lopes (2004) apresentou uma proposta de dessalinizador solar híbrido que era 

constituído de um coletor solar plano da água salobra até 70 ºC e um trocador de calor 

(evaporador-condensador) que recebia a água proveniente do coletor e elevava sua 

temperatura até o ponto de ebulição através de aquecimento por resistência elétrica.  A 

eletricidade necessária era gerada por sensores fotovoltaicos.  O sistema proposto 

produzia 14 litros de água dessalinizada por dia. 

Hanson et. al (2004) realizaram um estudo sobre a qualidade do destilado obtido 

em destiladores solares simples, avaliando os parâmetros de pH, condutividade, dureza, 

fluoreto e nitrato além de análises bacteriológicas e de alguns pesticidas.  Nesse trabalho 

eles lamentam a escassez de dados a cerca da qualidade do destilado obtido em 

destiladores solares.  Seus resultados mostraram que o destilador solar é extremamente 

eficiente na remoção de contaminantes ditos conservativos como salinidade, dureza, 

extrapolando suas conclusões para remoção de arsênico, molibdênio e selênio.   A 

remoção de microrganismos também foi efetiva e superior a 99,9 % desde que tomados 

os devidos cuidados para evitar a contaminação cruzada.  Com respeito aos pesticidas 

que analisaram, ficou claro que o equipamento testado também removeu os VOCs, e a 

capacidade de remoção esteve diretamente ligada à volatilidade das substâncias.  

Bezerra (2004) avaliou a viabilidade técnica da destilação solar para tratamento 

de águas de produção de petróleo em destilador solar simples efeito duas águas do tipo 

passivo e verificou que o sistema apresenta viabilidade técnica no que dizia respeito à 

remoção de sais, dureza, agressividade e corrosividade. 

Radhwan (2004) propôs um sistema composto por um destilador solar com 

degraus acoplado a uma estufa para maior aproveitamento energético da destilação 

solar.  O sistema se beneficiava ainda do armazenamento do calor latente de fusão de 

uma parafina comercial que tinha a propriedade de mudar de fase (PCM) que fazia parte 

do isolamento das bandejas do destilador para que o mesmo também tivesse 

produtividade a noite. 

Velmurugan e Srithar (2007) propuseram uma mini lagoa solar como 

reservatório de água quente para alimentar um destilador solar simples efeito acoplado.  

Eles estudaram ainda três concentrações de sal e a influencia desse parâmetro no 

rendimento do sistema.  Nesse estudo foi observado que a melhor concentração de sal 
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era de 80 g/kg de água e que a adoção da mini lagoa melhorou a produtividade em até 

0,2 L/m2.  

Phadatare e Verma (2007) estudaram a influencia da profundidade de água na 

base do destilador na transferência interna de calor e massa em um destilador solar 

plástico e observaram um destilado máximo de 2,1 L/m2d numa lâmina de água de 2 

cm. 

Eames, Maidment e Lalzad (2007) fizeram uma investigação experimental de 

um sistema solar barométrico de dessalinização de água do mar. Eles utilizaram uma 

câmara barométrica e um coletor solar para aquecimento da água a ser dessalinizada.  

Nesse mecanismo, a água do mar (fria) era bombeada e entrava na câmara através de 

uma serpentina que servia de condensador, seguindo até um coletor solar, donde saia 

aquecida e entrava na câmara, dessa vez como spray, onde evaporava.  O vapor 

produzido, ao entrar em contato com serpentina, condensa e produz água fresca.   Os 

autores entenderam que esse sistema confirmava a viabilidade de uma planta de 

dessalinização que teria a capacidade de prover pelo menos 30 L/d de água potável para 

uma área de coletores solares de 4,727 m2. 

Marí, Colomer e Blaise-Ombrecht (2007) estudaram o uso de destiladores 

solares integrados a uma estufa comercial como forma de viabilizar água de qualidade 

para irrigação.   Em seu trabalho, eles misturavam à água destilada produzida água 

salina, de modo a obter uma água com salinidade adequada.  Eles observaram que a 

produção de destilado não foi tão boa em comparação a produção de destilado em 

equipamentos de destilação convencional.  A justificativa é de que a base dos 

destiladores usados precisava ser transparente para permitir a máxima passagem de 

raios solares para a plantação dentro da estufa.  Como conclusão, os autores entenderam 

que o uso de uma lâmina de água inferior a 5 cm facilitaria o início da destilação e 

melhoraria a produtividade do sistema. 

Ainda em 2007, Boukar e Harmim, publicaram um trabalho sobre o uso de um 

destilador solar do tipo vertical para provimento de água potável para comunidades 

rurais na Algeria.  Com esse protótipo eles conseguiram uma produtividade que variou 

entre 0,863 e 1,323 L / m2d para o período de inverno com temperaturas ambiente entre 

10, 68 e 15,19 °C. 

Roca et. al (2008) desenvolveram e aplicaram um sistema de controle  por 

Feedback Linearization Control (FLC) para um campo solar de uma planta de 

dessalinização de água do mar.  A idéia era produzir o máximo de calor através do 
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campo solar de modo a minimizar o uso de combustíveis fósseis.  A variável de controle 

nesse caso era o fluxo de entrada de água na planta de dessalinização e o requisito era 

uma temperatura de entrada mínima de 66,5 °C.  Em seu artigo os autores citam a 

dificuldade em se manter a diferença de temperatura inicial (∆Ti) desejada devido entre 

outros efeitos às condições climáticas, mas reforçam a necessidade de diminuição do 

uso de combustíveis fósseis. 

Abdallah, Badran e Abu-Khader (2008) avaliaram o desempenho de um 

destilador solar simples efeito modificado pela adoção de espelhos nas laterais da base. 

Eles verificaram que a adoção dos espelhos melhorou em 30 % a performance do 

equipamento, provendo até 250 mL/min (aproximadamente) de destilado. 

Kumar e Bai (2008) avaliaram o desempenho de um destilador solar com 

condensação melhorada e verificaram uma produção de 1,4 L/m2d de destilado com 

uma eficiência de 30% para uma radiação média de 28 MJ/d. 

Sá (2008) propôs o uso de um destilador solar para evaporação de lixiviado de 

um aterro de resíduos sólidos.  Em seu trabalho, ela destaca a dificuldade de se 

encontrar o material adequado para a confecção da cuba.  Nesse trabalho, foi analisada 

ainda a qualidade do destilado e as remoções nas concentrações dos metais pesados, 

notadamente, Cr, Fe e Mn, foram bastante efetivas, deixando o destilado dentro do 

estabelecido na Resolução n° 357 do CONAMA. 

Dimri et. al (2008) investigaram o efeito das temperaturas interna e externa da 

cobertura de vidro sobre o rendimento de destiladores solares ativos, além dos efeitos da 

espessura dessa cobertura, superfície absorvedora do coletor, velocidade dos ventos e 

altura de lâmina de água.  Eles observaram que a temperatura interna do vidro da 

cobertura e sua espessura são elementos chave na determinação do rendimento de um 

destilador solar. 

Tsilingiris (2009) estudou a transferência de calor e massa em destiladores 

solares e propôs um modelo para esses fenômenos. 

Tanaka e Nakatake (2009) fizeram um estudo teórico sobre o aumento da 

produtividade de destilado no destilador solar tipo mecha com uma chapa refletora 

externa no inverno.  Como resultado de seu estudo os autores previram um incremento 

na de água destilada entre 15 e 27 %. 

Gude e Nirmalakhandan (2009) estudaram o processo de dessalinização a baixas 

temperaturas e pressões.  Eles propuseram um sistema de destilação que operasse com 

temperaturas entre 45 e 50 ° C e pressão em torno de 0,085 atm. De modo que houvesse 
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baixa demanda energética e fosse viável a utilização de calor residual de uma planta 

industrial ou energia solar. O sistema consistia de uma câmara de evaporação acoplada 

por um duto a um tanque de condensado, ambos 10 m acima do nível do terreno, de 

modo a se possibilitar a existência do vácuo de Torricelli.  A água salina alimentada no 

sistema era pré-aquecida de modo que o sistema opera com dois trocadores de calor, um 

para o Pré-aquecimento e outro para o aquecimento da água salina.  A fonte de 

aquecimento utilizada foi uma bateria DC de 12 volts.  A taxa de produção de água foi 

de 0,25 kg/h. 

Mittelman et. al (2009) desenvolveram um estudo aplicando energia fotovoltaica 

para dessalinização de água do mar.  Eles entenderam que frente a demanda por água e 

considerando o aspecto ambiental sistemas de energia que não utilizem fontes fosseis 

devam ser enfatizados e receber incentivos. Comparando-se os custos dos processos 

convencionais e do processo proposto, verificou-se que o sistema proposto tem relativa 

vantagem em relação aos sistemas convencionais, embora, em alguns casos, esses 

tenham demonstrado um menor custo efetivo. 

Khalifa e Hamood (2009) estudaram o efeito do nível da lâmina de água em 

destiladores solares simples efeito. 

Tiwari, Dimri e Chel (2009) fizeram um trabalho comparando destiladores 

solares do tipo passivo e do tipo ativo e avaliaram ainda a relação entre energia e 

exergia que havia neles. 

Dev e Tiwari (2009) obtiveram uma equação característica para destiladores 

solares do tipo passivo e aplicaram-na a equipamentos de destilação solar com três 

ângulos diferentes de inclinação: 15°, 30° e 45°, além de diferentes níveis de lâmina de 

água.  Eles observaram que o destilador solar com 45° de inclinação na cobertura de 

condensação foi o que apresentou melhor desempenho tanto para as operações no 

inverno como no verão. 

Com respeito à evolução das técnicas de tratamento de águas de produção, em 

seu trabalho sobre gerenciamento e descarte das águas produzidas Souza e Furtado 

(2006) comentam que na década de 40 a água produzida nos campos onshore dos 

Estados Unidos eram reinjetadas e que a partir da década de 50, quando os EUA 

aumentaram a produção de petróleo em mar a opção era o descarte da água diretamente 

no oceano, que na época era considerado infinito.  Só nos anos 80 é que começaram os 

primeiros questionamentos ambientais e essa política de disposição final teve que ser 

revista. 
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Koren e Nadav (1994), pesquisadores do I. D. E. Technologies em Israel, 

estudaram o uso da técnica de compressão mecânica de vapor para tratamento de águas 

produzidas com o intuito de dessalinização.  Na sua proposta eles reutilizariam água 

produzida tratada pela técnica na própria planta e minimizariam assim o uso de água 

fresca nessas instalações. 

O trabalho de Murray-Gulde et. al (2003) apresenta como opção para tratamento 

de águas de produção o uso de um sistema híbrido de osmose reversa com wetland.  

Eles conseguiram remoção de TDS entre 96 e 98 % e o decréscimo da toxicidade para 

C. dúbia e P. promelas.  

Em 2004, Veil et. al, escreveram um artigo sobre os vários aspectos que 

envolvem as águas de produção, e visavam gerar informações básicas sobre as 

características das águas de produção, seus principais constituintes, como são geradas, 

seu gerenciamento e regulação em diferentes localidades e os custos de seu 

gerenciamento. 

Fernandes Junior et. al (2006) publicaram um trabalho sobre o uso de uma 

coluna extratora a inversão de fases (MDIF) para tratamento de águas produzidas com 

baixas concentrações de óleo (valor mínimo de 30 mg/L).  O protótipo estudado 

apresentou uma eficiência de até 76 % quando as concentrações de óleo variaram entre 

50 a 150 mg/L. 

Em 2006, os já citados Souza e Furtado, publicaram um artigo no Boletim 

técnico de Produção de Petróleo sugerindo a reinjeção em formações não produtoras 

como medida mais econômica e factível de descarte visto que as restrições ambientais 

são menores.  Entretanto, se a Legislação é menos restritiva quanto as especificações da 

água produzida a ser descartada, existem grandes restrições com respeito a formação 

que vai receber esse efluente, como por exemplo, não ser nem possuir comunicação 

com reservatório de água potável, entre outras. 

Santanna et. al (2007) realizaram um trabalho sobre extração de metais pesados 

de águas produzidas usando óleos vegetais como agentes extratantes e o MDIF como 

coluna extratora.  Nesse trabalho os autores conseguiram remoções de Cádmio de 

aproximadamente 69 % e concluíram que a técnica utilizada era promissora e que 

serviria para nortear o desenvolvimento de um novo equipamento MDIF que trabalhasse 

em regime contínuo e em escala semi-industrial. 

Çakmakci, Kayaalp e Koyuncu (2008) estudaram a dessalinização de águas de 

produção através de membranas e conseguiram uma DQO de 250 mg/L, entretanto 



 45 

ressaltaram a necessidade de se combinar diversos tratamentos para remoção do sódio 

de forma a obter-se o padrão estabelecido na legislação. 

Rodrigues (2008) avaliou o uso da eletrofloculação para tratamento de águas de 

produção de petróleo, utilizando como eletrodo o alumínio e conseguiu remoção de 100 

% no teor de óleos e graxas para sistema que tinha as seguintes condições iniciais: 

intensidade de corrente 5A, pH de 7,8, condutividade de 81,6 mS/cm e um tempo de 

operação de 5 min.   

Mota et. al (2008) fizeram uma revisão sobre Processos de Oxidação Avançada  

(POAs) e sua aplicação na indústria do petróleo, inclusive no tratamento de águas 

produzidas.  Eles concluíram que são eficientes na degradação dos componentes 

orgânicos do petróleo. 

 Shpiner, Liu e Stuckey (2009) estudaram o tratamento de águas produzidas 

sintéticas via resíduos de lagoas de estabilização.  Nesse trabalho, os autores obtiveram 

índices de remoção de 82 e 90 % para a DQO e o TOG respectivamente.  Seguindo essa 

mesma linha, Shpiner, Vathir e Stuckey (2009) avaliaram a remoção de metais pesados 

via precipitação com sulfato e lagoas de estabilização e concluíram que a precipitação 

possibilitava uma remoção de pelo menos 95 % para o níquel. 
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4. Materiais e métodos 
 

 

A metodologia para desenvolvimento do projeto consistiu em caracterizar o 

efluente a ser tratado e realizar análises físico-químicas no destilado, construir os 

equipamentos de destilação, operação concomitante dos dois destiladores e realização 

de tratamento dos dados e avaliação econômica. 

 

 

4.1 – Caracterização do efluente e análises físico-químicas 
 

 

A caracterização do efluente escolhido foi feita por meio das análises de pH, 

condutividade, TOG, TOC, presença de metais. As metodologias utilizadas para todos 

os parâmetros são as preconizadas no APHA (1998) e a amostragem do tipo composta. 

A conservação das amostras ocorreu sob refrigeração a 4 ºC e acidificação 

quando o parâmetro, a ser analisado, assim o exigiu. 

 

 

4.1.1 - Materiais e instrumentação 
 
  
 Os equipamentos, materiais e instrumentação usados estão listados a seguir:  
 

-Destiladores solares simples efeito do tipo roof passivo com dois ângulos de inclinação 

na corbetura – 20 e 45°; 

-Estufa  

-Mufla;  

-Espectrofotômetro UV/visível da Pharmacia.. 

-Espectrofotômetro  visível da Hach DR2000 e visível;  

-Freezers 

 -Geladeiras;  

-Absorção Atômica; 

- TOC Shimazdu 5000; 
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-Registradores de temperatura analógicos do tipo DATALOGGERS da Novus; 

-Sensor de temperatura tipo pt100 

 

 

4.1.2 - Parâmetros físico-químicos avaliados durante o trabalho 
 

 

 Os parâmetros físico-químicos que foram analisados durante o trabalho estão 

listados na Tabela 4.1 que consta também a metodologia empregada e a unidade do 

parâmetro. 

 

Tabela 4.1. Parâmetros físico-químicos analisados e métodos empregados 

Parâmetro Unidade Metodologia 

Temperatura °C Termômetro de mercúrio e sensores de 

temperatura do tipo PT100 

pH adimensional Análise potenciométrica -potenciômetro 

digital da Digimed... 

Condutividade µS/cm Análise eletrométrica – conditivimetro 

digital Digimed... 

Turbidez NTU Análise nefelometrica – turbidimetro 

digital... 

Cor PtCo Análise espectrofotométrica – DR 2000 

120 nm 

TOG mg/L Método infravermelho– por meio do 

InfraCal TOG/TPH Analyzer, modelo 

HATR-T2 –  Os hidrocarbonetos 

extraídos absorvem energia no 

infravermelho em um comprimento de 

onda (λ) específico e a quantidade de 

energia absorvida é proporcional a 

concentração de óleos e graxas.  Este 

procedimento é baseado no EPA Method 

1664. 
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TOC mg/L Método por infravermelho – Analisador 

de TOC Shimazdu 5000 

VOC`s µg/L Análise terceirizada – método US EPA 

8270D 

BTEX µg/L Análise terceirizada – métodos US EPA 

5021A, 8015D, 8021B 

Cloretos mg/L Cl- Método titrimétrico – método de Mohr  

Dureza total  mg/L CaCO3 Método titrimétrico – complexação com 

EDTA 0,02 N 

Alcalinidade mg/L CaCO3 Método titrimétrico – titulação com 

H2SO4 0,02 N 

Sulfatos mg/L SO4 Método espectrofotométrico – DR 2000 

460 nm 

Metais mg/L ICP 

Sódio mg/L ICP 

Potássio  mg/L ICP 

Cálcio mg/L ICP 

Magnésio mg/L ICP 

 

 

4.2 – Construção dos equipamentos 
 

 

A realização do trabalho de construção dos destiladores solares se deu através dos 

seguintes passos: 

a) pesquisa de materiais e suas propriedades; 

b) determinação dos materiais a serem utilizados; 

c) dimensionamento do equipamento; 

d) definição do melhor design para o projeto do equipamento, formato, inclinação da 

cobertura, disposição das canaletas; o estudo do ângulo de inclinação na cobertura 

baseia-se em dois princípios: eficiência energética e favorecimento da taxa de 

condensação. 

e) compra dos materiais a serem utilizados; 
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f) execução.  

 

A execução do projeto foi efetivada pela oficina mecânica do Núcleo Tecnológico 
da UFRN. 
 

 

Tabela 4.2: Dimensionamento dos destiladores coberturas de 20º e 45° 

Descrição Comprimento 
(m) 

Largura (m) Altura (m) Espessura 
(mm) 

Base 
(alumínio) 

0,94 0,92 0,05 1 
 

Base (vidro) 0,94 0,92 0,05 4 
Estrutura 
(suporte) 

- - 1,20 - 

Cobertura 1 1 0,17-0,37* 6 (vidro) 
* para 20 e 45°, respectivamente. 
 
 
 Os equipamentos de destilação solar utilizados, bem como o campo 

experimental podem ser visualizados nas Figuras 4.1 a 4.5 que traz a foto do campo 

experimental e os desenhos externo e interno dos equipamentos com as cotas.  Foram 

definidos dois ângulos de inclinação da cobertura para os destiladores: 20 e 45°. 

 Esses ângulos foram escolhidos segundo dois critérios, maximização do 

aproveitamento energético e maior área de condensação. 
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Figura 4.1. Campo experimental e destiladores solares usados 
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Figura 4.2. Vista em perspectiva do destilador solar 45°.  

 

 

 

Figura 4.3. Base do equipamento 
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Figura 4.4. Vista em perspectiva do destilador solar 20°   

 

 

Figura 4.5. Vista lateral destilador solar 20° 
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4.3 – Operação 
 

 

A alimentação dos equipamentos de destilação foi realizada com efluente tratado 

oriundo da Unidade de Tratamento e Processamento de Fluidos de Guamaré. 

A operação dos equipamentos se deu por batelada para alimentação e contínua 

para recolhimento do destilado. 

Foram definidos três fatores de estudo para operação. Os fatores para operação 

em batelada são: ângulo de inclinação da cobertura (dois níveis), e nível da lâmina 

d’água (três níveis), sazonalidade.   Os níveis de lâmina de água foram 0,005 m, 0,01 m 

e 0,02 m. 

A temperatura foi monitorada nos destiladores em quatro pontos: temperatura da 

água na base, temperatura do vapor (aproximadamente 0,2 m acima da lâmina de água), 

temperatura interna do vidro e temperatura na canaleta de recolhimento do destilado 

(temperatura de destilado).   

Durante a realização dos experimentos foram realizadas 5 coletas de amostra em 

Guamaré.  As amostras eram congeladas e mantidas nesse estado físico até a véspera da 

alimentação quando eram então descongeladas à temperatura ambiente. 

A alimentação dos destiladores ocorria, via de regra, por sifonamento. 

Os destiladores foram operados por um período 17 meses, entre julho de 2007 e 

fevereiro de 2009, e foram realizados 40 experimentos.  Durante esse período o 

equipamento com inclinação de 45° na cobertura quebrou duas vezes, de modo que dele 

foram coletados uma quantidade menor de dados. 

 

 

4.4 – Tratamento dos dados 
 

 

Aplicaram-se modelos matemáticos baseados nas equações fundamentais dos 

fenômenos de transporte.   As equações matemáticas usadas no trabalho são as equações 

13, 14 e 15 que estão apresentadas no Capítulo de Aspectos Teóricos.   O Apêndice I 

traz a memória de cálculo. 
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A Tabela 4.3 contém um resumo com os parâmetros de design dos destiladores 

solares usados nesse trabalho. 

 

Tabela 4.3.  Parâmetros de design dos destiladores 

Valores  

Parâmetro 

 

Unidade 20° 45° 

AC –área cobertura m2 1,04 1,24 

AL –área lateral base m2 0,19 Idem 

AB –área base m2 0,86 Idem 

eVB –espessura vidro 

base 

m 0,004 Idem 

eVC – espessura vidro 

cobertura 

m 

 

0,006 Idem 

eAl – espessura  

alumínio 

m 0,001 

 

Idem 

eI – espessura 

isolamento 

m 0,030 Idem 

ε − emissividade   Idem 

MH2O – massa de 

água alimentada 

kg 5 e 10 Idem 

 

 
 Para tratamento dos dados e realização dos balanços energéticos e de massa 

utilizou-se os resultados experimentais e equações da literatura (como já mencionado) 

para realização da modelagem, além de ferramentas da estatística.  Para modelagem 

foram admitidas hipóteses simplificadoras: 

Hipóteses 

- Estado estacionário;  

-A pseudo solução, água produzida tratada, mantinha as propriedades semelhantes as da 

água; 

-O isolamento da base é perfeito, não existe condução nesse sentido, de modo que todo 

calor recebido pela base é transferido para a água. 
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AQUISIÇÃO DE DADOS 
 
 
 Os dados de radiação e temperatura foram adquiridos através do site do INPE e 

registradores do tipo DATALOGGER da Novus.  O modo de transmissão de dados dos 

DATALOGGER para o computador era por infravermelho. 

 Durante o período de estudo, o site do INPE ficou em manutenção de 20 de 

junho a 31 de julho, de modo que nesse intervalo não foi possível obter dados de 

radiação solar. 

As taxas de condensação (mL/min) foram determinadas através da medição do 

escoamento em proveta graduada de 10 mL e cronômetro. Cronometrava-se um minuto 

de escoamento e media-se o volume obtido. 

De posse dos materiais e métodos elencados pode-se executar o trabalho. 

Foi realizada ainda uma avaliação estatística dos dados gerados e obtidos via 

ferramenta da planilha eletrônica EXCEL.  Foram observados os devios padrões, média, 

mediana, mínimo e máximo, além da definição do 1 e 3 quartis para os dados de 

radiação solar e temperatura da água.  Com esses dados gerou-se os gráficos de Box.  

Para verificação da diferença estatística entre as temperaturas foi aplicado um 

Teste- t, avaliado ao nível de significância de 5 % (0,05), duas amostras presumindo 

variâncias equivalentes. 
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5. Resultados e Discussões 
 
 
 
 Os resultados obtidos nesse trabalho bem como as discussões pertinentes estão 

subdivididos neste capítulo em seis tópicos: caracterização da amostra e qualidade do 

destilado; construção dos destiladores; operação (dados obtidos, perfil de temperatura); 

aspectos climáticos; tratamento dos dados (balanço energético) e análise econômica.  

 

 

5.1 – Caracterização da amostra e qualidade do destilado obtido 
 

 

 A amostra utilizada nos destiladores foi água produzida tratada proveniente da 

UTPF de Guamaré.  Por se tratar de um efluente muito complexo, com alta 

variabilidade é difícil definir características uniformes e os resultados de alguns 

parâmetros apresentam alto desvio padrão.  A Tabela 5.1 expressa os valores médios 

dos parâmetros avaliados na amostra bruta (por bruta leia-se afluente ao sistema) e os 

desvios padrão. 
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Tabela 5.1: Valores médios e desvio padrão de alguns parâmetros na amostra 

Parâmetro Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

pH 8,86 0,73 8,16 9,88 

Condutividade (µS/cm) 4196,25 2490,33 1780,00 9960,00 

Turbidez (NTU) 52,00 28,58 19 69 

TC (mg/L) 117,73 9,53 106,40 129,7 

IC (mg/L) 112,78 11,03 99,31 125,60 

TOC (mg/L) 4,95 2,49 1,80 7,09 

Cor (PtCo) 49,00 40,25 5,00 116 

Cloretos (mg/L Cl-) 895,17 616,40 533,39 2399,60 

Sulfatos (mg/L SO4) 168,81 66,06 96,00 290,00 

Alcalinidade (mg/L CaCO3) 206,00 48,08 172 240 

 

 

 Além dos parâmetros elencados na Tabela 5.1 foram determinados TOG e 

Dureza cujos resultados são 18,30 mg/L e 320 mg/L CaCO3.  É importante que se diga 

que a variabilidade das águas produzidas têm relação com o campo produtor, sua 

geografia e aspectos do reservatório, de forma que as características variam 

grandemente de um campo produtor para outro, mas têm menor variação no mesmo 

campo.  No caso em estudo, apesar da coleta ser sempre no mesmo ponto, a água 

produzida obtida é uma mistura de diversos campos produtores tanto de terra como de 

mar, o que pode explicar a grande variação principalmente nos parâmetros relativo à 

salinidade e dureza.   É perceptível que os parâmetros relativos às concentrações de 

carbono apresentam menores desvios padrão, isso pode ser devido ao baixo teor de 

orgânicos nesse efluente comparado aos valores obtidos em águas produzidas sem 

nenhum tratamento prévio.   Essas variabilidades podem ser melhor visualizadas através 

de gráficos de Box.  As Figuras 5.1 a 5.3 trazem esses gráficos. 
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Figura 5.1. Gráficos de Box-Plot para os parâmetros de pH, Turbidez e TOC. 

 

 

 

Figura 5.2. Gráficos de Box-Plot para os parâmetros de Condutividade e Cloretos. 
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Figura 5.3. Gráficos de Box-Plot para os parâmetros de Alcalinidade, Sulfatos, TC, IC e 

Cor. 

 

Da análise da Tabela 5.1 fica constatada a não uniformidade da água produzida, 

entretanto, podem-se conhecer os elementos que sempre estão presentes nesse efluente 

ainda que com concentrações tão díspares, levando a um resultado qualitativo.   

Quando se pensa em destilação, vem à mente a separação de substâncias com 

diferentes pontos de ebulição.  As águas de produção, como são uma mistura de sais e 

líquidos (entre outros elementos) com vários pontos de ebulição diferentes, podem se 

prestar à separação por essa técnica (pelo menos teoricamente).  Entretanto, como essas 

substâncias são frações de petróleo (com pontos de ebulição de -10 até superiores a 275 

ºC, Allinger (1976)), que via de regra, têm alta volatilidade e, portanto altas pressões de 

vapor, a mistura obtida é de alta complexidade.  A Tabela 5.2 traz um quadro com os 

resultados da análise de CG (separado entre BTEX e VOC’s) realizada na amostra.   
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Tabela 5.2. Substâncias orgânicas presentes na água de produção e suas concentrações 

Substância Concentração na amostra 

de água produzida (µg/L) 

Benzeno 368,1 

Tolueno 464,0 

Fenol 17,27 

Etilbenzeno 39,8 

m,p-xileno 391,1 

o-xileno 108,8 

2-metilfenol 21,24 

3-metilfenol 8,77 

4-metilfenol 7,72 

2,4-dimetilfenol 15,500 

Naftaleno 11,92 

  

Essas substâncias foram determinadas por Cromatografia Gasosa (em 

Laboratório externo a UFRN, o Analitical Solutions) pelos métodos US EPA 8270D e 

US EPA 5021A, 8015D e 8021B.  E, embora a literatura destaque a problemática de se 

fazer CG em águas produzidas (SHPINER, LIU e STUCKEY, 2009) pode se inferir dos 

resultados apresentados as principais cadeias orgânicas presentes na matriz analisada.  

Dos orgânicos encontrados percebe-se uma maior concentração de benzeno, 

tolueno e xilenos que formam o grupo denominado BTEX (incluso o Etilbenzeno – 

Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno), os demais orgânicos, inclusive o fenol, estão 

em concentrações bem menores comparados aos BTEX. 

Na literatura (Perry e Green, 1997) podem-se obter os pontos de fusão e ebulição 

para esses constituintes isolados e verificar que faixa dos pontos de fusão vai do -95 °C 

(178,15 K) a 80,2 °C (353,35 K) na temperatura ambiente ter-se-ia líquidos e sólidos, 

entretanto, todas as substancias estão na água produzida solubilizadas ou 

microemulsionadas.  Os pontos de ebulição encontram-se entre 80,1 °C (253,15 K) e 

236 °C (509,15 K). 

Em teoria, todas as frações dos orgânicos encontrados, deveriam ficar no 

resíduo.  Contudo, devido à complexidade do sistema e volatilidade dos compostos, 

uma parte deles passa para o destilado.  Esse fato é comprovado observando-se os 

resultados de TOC no afluente e no destilado conforme Tabela 5.3.  
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Tabela 5.3. Resultados para o parâmetro TOC no afluente e no destilado 

TOC (mg/L) Afluente Destilado 

Exp.1 4,19 9,83 

Exp.2 - 3,30 

Exp.3 14,72 2,76 

 

 

Na Figura 5.4 pode-se ver a variação do TOC entre os experimentos cuja 

alimentação passou a ser o resíduo do dia anterior. 

 

 

Figura 5.4. Variação das concentrações de TOC no destilado e afluente 

 

No caso ilustrado verifica-se que no primeiro experimento o teor de TOC no 

destilado foi maior que na alimentação (concentrou) nos experimentos seguintes, a 

concentração de orgânicos vai diminuindo no destilado.  A explicação para esse fato é 

de que no primeiro momento a maioria dos voláteis sai junto com o condensado 

restando no resíduo só as frações mais pesadas. 

 Quando se pensa no rendimento do processo, entende-se que quanto maior for a 

pressão de vapor da pseudosolução, maior a taxa de evaporação e que os sais (ver teoria 

das soluções) diminuem a pressão de vapor (na sua maioria) e os compostos voláteis a 

aumentam. No caso da água de produção utilizada, ocorre certo equilíbrio, de modo que 

o rendimento foi equivalente ao que se obteria com a água normal.  Como a salinidade 
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da água de produção utilizada não era tão alta, ela é apenas salobra, percebe-se que em 

termos de rendimento, o comportamento não foi influenciado pela fração de orgânicos. 

 Porém, pelos resultados de TOC realizados, verifica-se que a volatilidade se fez 

dominante no Teb e o destilado ficou mais rico de orgânicos que a alimentação (no 

primeiro momento), esse resultado é corroborado pelo trabalho de Ramos (2009), em 

oposição ao trabalho de Silva et. al (2002) que descrevia o coeficiente de partição no 

vapor (a ser condensado) de 0,4. 

 Os metais pesados presentes na amostra estão expressos na Tabela 5.4 junto com 

os resultados para outros metais (macronutrientes). 

 A importância da determinação desses metais na amostra é explicada devido ao 

seu potencial maléfico ao meio ambiente, ao fato de serem bioacumulativos e potenciais 

causadores de danos a fauna e a saúde humana. Os limites de concentração para 

lançamento de efluentes com esses elementos em corpos de água é bastante restrito e 

torna-se ainda mais restrito quando esse efluente pretende ser reutilizado.  Uma das 

pretensões do estudo era que a destilação solar também removesse os metais que ainda 

estivessem fora dos limites que a Legislação preconiza.  Os íons metálicos analisados 

foram cádmio, chumbo, cromo, manganês, mercúrio, vanádio e zinco.  Além desses 

metais pesados foram medidos ainda os macronutrientes: cálcio, magnésio, potássio e 

sódio.  Na referida Tabela 5.4 constam as concentrações desses elementos no afluente, 

no destilado, os índices de remoção obtidos e os limites permitidos para lançamento e 

para reuso enquadrando a água destilada na classe 03 (Resolução CONAMA, 357 de 

2005).     
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Tabela 5.4. Teores dos metais pesados presentes na água produzida e no destilado e os 

limites para esses parâmetros. 

Metais Afluente 

(mg/L) 

Destilado 

(mg/L) 

Limite lançamento 

(mg/L) 

Limite água classe 

03 (mg/L) 

Chumbo 0,018 <LD 0,5 0,033 

Cromo <LD <LD 0,1Cr6+,1,0Cr3+ 0,05  

Manganês 0,023 0,012 1,0  0,5  

Zinco 0,045 0,033 5,0  5  

Cádmio <LD <LD 0,2 0,01 

Vanádio <LD <LD -* 0,1 

Mercúrio <LD <LD 0,01 0,002 

Cálcio 41,38 4,43 * * 

Magnésio 80,85 1,45 * * 

Potássio 98,34 0,64 * * 

Sódio 1006,7 3,19 * * 

*não estabelecido na Legislação 

 

As varreduras para os metais mercúrio, cádmio e vanádio resultaram valor nulo.  

Em nenhuma das amostras analisadas encontrou-se traço desses elementos dentro dos 

LDs da técnica utilizada que são de 0,0028 mg/L para o Hg,  e 0,007 e 0,0011 mg/L 

para  Cd e V, respectivamente.   

A Tabela 5.5 traz os resultados médios dos demais parâmetros analisados no 

destilado. 
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Tabela 5.5: qualidade do destilado – demais parâmetros físico-químicos 

Parâmetros Valores médios 

pH 8,25 

Condutividade (µS/cm) 55,00 

Turbidez (NTU) 2 

Cor (PtCo) 5 

Cloretos (mg/L) 2,28  

Sulfatos (mg/L) ND  

TC (mg/L) 6,7  

IC (mg/L) 1,4  

TOC (mg/L) 5,3  

Pb (mg/L)  < LD 

Cr (mg/L) <LD  

Mn (mg/L) 0,012  

Zn (mg/L) 0,033  

Cd (mg/L) <LD  

V (mg/L) <LD  

Hg (mg/L) <LD  

Ca (mg/L) 4,43  

Mg (mg/L) 1,45  

K (mg/L) 0,64  

Na (mg/L) 3,19  

 

 

Comparando-se os valores obtidos no destilado aos estabelecidos na Legislação 

verifica-se que a água destilada atende aos requisitos mínimos exigidos. 

Alguns metais não puderam ser satisfatoriamente analisados, apesar de a técnica 

utilizada ser adequada.  Por exemplo, o chumbo, apresentou em uma das amostragens 

um valor de 0,024 mg/L, o que,  aparentemente indicaria uma concentração do metal na 

amostra e iria na contramão do processo, visto que em todos os demais casos ocorreu 

redução. Nas demais determinações verificou-se que a concentração desse elemento foi 

sempre menor que o LD.  Assim, infere-se que, para caso especifico da elevação da 

concentração de chumbo no destilado, provavelmente, ocorreu alguma contaminação ou 
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erro analítico, isso é passível em matrizes energéticas complexas, concentradas de sais, 

do tipo das águas produzidas onde existe maior dificuldade na quantificação acurada 

dos metais quando esses estão presentes em níveis de traços (SWAN ET. AL, 1994 

apud GABARDO, 2007). 

Além do conhecimento dos parâmetros físico-químicos para caracterização da 

amostra e da qualidade do destilado, é necessário o conhecimento das propriedades 

físicas do sistema para determinação dos transportes de massa, calor e fluidodinâmica 

do sistema.  Devido às dificuldades para obtenção dessas propriedades nas soluções e 

misturas optou-se por usar os valores encontrados na literatura para a água. 

De posse dos dados da Literatura das propriedades físicas da água de k (W/m.K), 

Cp (J/kg.K), µ (Pa.s), β (Κ−1), ρ (kg/m3),  em função da temperatura pode-se interpolar 

e obter as propriedades para a faixa de temperatura dos experimentos e com os 

resultados pode-se encontrar os números adimensionais que regem o sistema.    Claro 

que os valores são aproximados visto a matriz nos destiladores não ser uma substancia 

única, mas uma mistura complexa, de forma que esses dados assim obtidos serão aqui 

chamados com o prefixo pseudo.  

 
 

5.2 – Construção dos destiladores 
 
 
 
 Foram construídos dois destiladores solares duas águas do tipo simples efeito 

passivo com diferentes ângulos de inclinação na cobertura: 20 e 45º.  Os equipamentos 

foram confeccionados na oficina mecânica do núcleo tecnológico da UFRN.   

Dentro da proposta apresentada construíram-se os equipamentos de destilação solar 

para polimento de águas de produção. Com relação aos itens a e b da Metodologia foi 

definido o uso de ferro para estrutura dos equipamentos, perfis de alumínio (U e L) para 

armação das coberturas, mangueiras de silicone para melhor encaixe dos vidros nesses 

perfis, vidro comum 6 mm para cobertura, chapa de alumínio (2 mm de espessura) para 

suporte da cuba e vidro comum 4 mm para confecção das cubas (bandejas), tubos de 

PVC (diâmetro 40 mm) seccionados axialmente para canaletas, cola de silicone para os 

acabamentos e tintas preto fosco vinílico para proteção das estruturas de ferro e 

enegrecimento da base. 
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O dimensionamento do equipamento foi estabelecido em decorrência da infra-

estrutura e logística de trabalho (escala intermediária entre bancada e piloto) de modo a 

facilitar a operação do equipamento e melhores condições de estudo e interpretação dos 

resultados. 

A definição do design baseou-se em conhecimento prévio de destiladores solares de 

forma a otimizar o aproveitamento energético, facilitar a alimentação e remoção de 

resíduos e viabilizar um rápido escoamento do destilado (com fins de evitar a re-

evaporação).  Para facilitar a adição e retirada das coberturas foi adotado um sistema de 

movimentação com roldanas sobre trilhos de ferro. (Figura 5.5). 

 

 

 

Figura 5.5. Detalhe do sistema de correr para colocação e retirada das coberturas 

 

Além dos aspectos supracitados, estabeleceram-se dois ângulos de inclinação na 

cobertura para efeitos comparativos: inclinação preconizada pela literatura (20 º) e 
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inclinação a ser testada para verificação se uma maior área de condensação (45 º) 

compensaria o melhor efeito energético. 

Os materiais adotados na construção do equipamento proposto podem ser 

visualizados na Tabela 5.6.  

 

 

Tabela 5.6.  Materiais usados e suas propriedades 
Material Condutividade 

(k) W/mm2 
Composição Reatividade Óptico 

Vidro 0,00075 SiO2 – traço Fe Inerte Refletor e 
refrator (índice 
de refração – 
1,521) 

Alumínio 0,22000 Al Forma óxido Brilhante 
Aço 1020 0,05000 Fe-C Reativo  
Silicone  - Silicatos -R   
Tinta 
automotiva 

    

PVC     
Poliestireno  0,030 W/m ºC    

1 Lopes (2004)  
 
Como pode ser observado o vidro apresenta a característica da não reatividade que é 

totalmente desejável para esse estudo.   O óxido formado no alumínio não representa 

um problema, ao contrário essa película configura-se como uma superfície protetora no 

alumínio. 

Nas Figuras 5.6 e 5.7 é possível a visualização do destilador de 20° aberto e a Figura 

5.8  traz um detalhe do isolamento. 
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Figura 5.6. Detalhe do destilador aberto 

 

Figura 5.7. Detalhe do destilador aberto 
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Figura 5.8. Detalhe do isolamento 

 

Vantagens e desvantagens dos materiais utilizados em relação aos convencionais 
 

Os destiladores solares convencionais podem ser construídos em alvenaria (fixos), 

fibra de vidro e diversos outros materiais, onde a preocupação principal é a retenção 

energética. A armação é geralmente feita de ferro fundido revestido com alguma tinta 

contra corrosão e o material transparente pode ser vidro ou plástico.  No caso dos 

destiladores em estudo, utilizou-se uma caixa de vidro recobrindo a base e alumínio 

para armação da cobertura, além de uma chapa de alumínio suportando a base de vidro.  

As vantagens dos materiais utilizados em relação aos convencionais residem em não se 

contaminar a amostra e levar a proteção extra da estrutura pela formação da película de 

óxido de alumínio.  Além desse aspecto a base negra fica protegida da corrosão. 

As desvantagens são econômicas porque se aumenta os custos de implantação dos 

equipamentos e pode-se levar a perdas energéticas pela propriedade de reflexão do 

vidro.  Somando-se a questão econômica tem-se a questão logística: a adoção de uma 

cuba de vidro na base dificulta a instalação e manutenção de equipamentos em larga 

escala.  Entretanto para vias de estudo, essas desvantagens são justificáveis. 

 

 

 

 



 72 

Design 
 
Foram construídas duas caixas em vidro com 4 mm de espessura contendo três 

orifícios cada para escoamento do resíduo.  Duas coberturas de vidro com 6 mm de 

espessura e suportadas em alumínio e diferentes ângulos de inclinação (20 e 45 ºC) 

definidos de acordo com a literatura e direção de escoamento.  Orifícios nas coberturas 

para inserção de termômetro de mercúrio que possibilite o monitoramento da 

temperatura.  Canaletas para recolhimento da água destilada de PVC branco e leve 

inclinação.  As caixas devem ser montadas em estrutura de alumínio de 2 mm pintada 

com tinta vinílica preto fosco.  O suporte para o equipamento é constituído de tarugos 

de aço 1020 de ½” . O isolamento foi feito com poliestireno expandido 30 mm. 

 

 

Figura 5.9. Aspecto das bases dos equipamentos de destilação solar: caixas de vidro e 

bandeja de alumínio já pintados.   

 

Com relação ao design do equipamento a pesquisa baseou-se em experiência prévia 

com destilador solar construído em fibra de vidro, além de dados termodinâmicos e 

fenomenológicos referentes às pressões de vapor da água e equilíbrio entre as taxas de 

evaporação-condensação da amostra. 
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A execução dos equipamentos não conseguiu contemplar o que se havia planejado 

para ela.  O sistema de roldanas foi eficiente e realmente facilitou a operação dos 

equipamentos e limpeza, entretanto as canaletas de recolhimento de água destilada não 

tinham a inclinação adequada nem a estabilidade necessária.  A limpeza dessas 

canaletas também ficou dificultada.  Assim, enfrentaram-se problemas de perda de 

destilado e não se conseguiu avaliar perfeitamente a produtividade dos equipamentos de 

forma que os valores de taxa de destilação encontrados estão subestimados.  O 

isolamento térmico do equipamento também não ficou da forma como se tinha 

programado e precisou-se improvisar um isolamento com isopor 30 mm que era 

removível e ocasionava perdas de calor. 

O destilador com 45° de inclinação era mais pesado e por isso mais solicitado e 

sujeito a tensões, assim ficou danificado algumas vezes durante os experimentos motivo 

pelo qual foram realizados menos experimentos com ele que com o de 20°.  Entretanto, 

quando da operação concomitante dos dois pode-se verificar que não havia privilégio de 

um sobre o outro em termos de taxas de evaporação como será analisado e discutido 

mais adiante.  Assim, devido a essas questões de logística e custos é mais caro construir 

o destilador de 45° visto que o mesmo consome mais material (vidro, alumínio, 

silicone) na cobertura e não se justifica seu uso em relação ao de 20°. 

 

 

5.3 - Aspectos climáticos 
 

 

 É de suma importância o conhecimento do comportamento climático nos 

projetos que envolvem uso de energia solar.  Entretanto, de acordo com Siqueira (2008) 

informações sobre índices de radiação solar e condições de tempo são muito escassas, 

principalmente porque os equipamentos para medição desses índices são bem caros.  

Nesse trabalho, foram utilizados os dados fornecidos pelo INPE e realizado um 

tratamento estatístico para verificação do potencial energético da região.  A Figura 5.10 

apresenta um gráfico com os índices de radiação obtidos no período em estudo tomados 

a cada meia hora entre as 6 e 17 horas. 
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Figura 5.10. Índices de radiação solar 

 

 Esse gráfico apresenta as variações de radiação ao longo do dia.  A Figura 5.11 

mostra as médias diárias mensais ao longo de um ano e meio de avaliação. Como 

podem ser visualizados os meses que apresentaram as maiores médias foram os que 

estão compreendidos entre novembro e março e as menores entre abril e agosto.  
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Figura 5.11. Variação anual da radiação solar – valores médios mensais 
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O mês de julho não aparece na figura porque a estação solarimétrica do INPE 

estava em manutenção entre 21 de junho e 31 de julho.  E a média do mês de junho 

corresponde apenas aos 20 primeiros dias do mês. 

 Esses menores índices de radiação ocorrem no período mais frio e chuvoso aqui 

no Estado do RN.  

 Avaliando-se ainda os horários correspondentes aos picos de radiação verifica-se 

uma diferença: entre os meses mais quentes (maior radiação) o intervalo dos maiores 

picos está compreendido das 10:30 às 13:00 h e nos meses de menor radiação esses 

picos deslocam-se para depois das 14 horas, embora, nos equipamentos de destilação o 

horário efetivo ainda seja entre as 10 e às 14 horas. 

 Os gráficos que compõe as Figura no Apêndice 1, ilustram esse fenômeno.  

 A Figura 5.12 traz o gráfico de Box-Plot para os índices de radiação solar 

incidentes dos dias dos experimentos. 

 

 

 

 

Figura 5.12. Gráfico de Box-Plot para os índices de radiação solar 

  

 Analisando-se a Figura 5.12, fica claro que a radiação solar variou muito nas 

faixas de horário, principalmente próximo ao meio dia e essas variações são em 

decorrência da sazonalidade, mas também da própria característica da fonte energética.  
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No gráfico, os valores de radiação zero ou próximo são função dos experimentos 

realizados em dias chuvosos ou nas pancadas de chuva. 

 A Figura 5.13 mostra os índices pluviométricos mensais no período diurno. 

 

 

 

Figura 5.13. Índices pluviométricos mensais período diurno 

  

 Outro fator de grande importância para a destilação solar é a velocidade dos 

ventos, quanto mais ventos maior o resfriamento da cobertura, por outro lado também 

maior resfriamento da base caso a mesma não esteja bem isolada.  El-Sebaii (2004) 

apud Madhlopa e Johnstone (2009) destacam em seu estudo que acréscimo na 

velocidade dos ventos ocasiona decréscimo na produtividade do destilador em oposição 

ao trabalho de Cooper (1969) e Tiwari, Dimri e Chel (2009) constataram que o aumento 

na velocidade dos ventos aumenta o rendimento.  Essa maior evaporação seria função 

do aumento do coeficiente convectivo de transferência de calor entre a cobertura e o ar 

ambiente, aumentado os gradientes de temperatura entre a água na base do destilador e 

o vidro (Sousa et. al, 2008).  A Figura 5.14 mostra a relação entre as velocidades dos 

ventos e as temperaturas obtidas nos destiladores solares estudados. 
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Figura 5.14. Variação das temperaturas da água na base dos destiladores e sua relação 

com a velocidade dos ventos.  

  

 Da Figura 5.14 é perceptível que as temperaturas dos equipamentos de 

destilação e velocidade dos ventos têm conformações semelhantes, acompanhando as 

tendências de crescimento e decréscimo, exceto para um pequeno trecho no penúltimo 

experimento, nesse caso, provavelmente outros fatores climáticos tiveram mais 

influência. 

 Segundo dados do INPE, a velocidade média dos ventos na cidade é de 5 m/s e 

como valores máximos pode chegar próximo dos 15 m/s.  A umidade e a temperatura do 

ar também têm relação com a produção do destilador solar.  A Cidade de Natal é 

conhecida por suas brisas e com ventilação constante e boa umidade.  Os valores 

médios de umidade ficam acima dos 70 % com máximas próximas aos 95 %.  A Figura 

5.15 mostra uma comparação entre esses três parâmetros: velocidade dos ventos (m/s), 

umidade (%) e temperatura do ar entre janeiro e abril de 2008. 
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Figura 5.15. Valores de temperatura do ar, umidade e velocidade média dos ventos. 

  

 Apesar de o gráfico apresentar apenas um período de quatro meses, as relações 

que se estabelecem entre os parâmetros são válidas para o ano inteiro.  Pode-se perceber 

que a temperatura do ar e a velocidade média dos ventos têm correspondência direta 

enquanto a umidade tem relação indireta com os anteriores. 

 Com respeito aos sistemas estudados não se observou decréscimo de 

produtividade com o aumento da velocidade dos ventos, como já detalhado, visto que 

maior velocidade dos ventos teve relação direta com as maiores temperaturas e também 

maiores radiações isso implicava sempre maior produção de destilado desde que não 

houvesse nebulosidade visto que a radiação que se trata aqui é a radiação global. 

 

 

5.4 – Operação: perfis de temperatura obtidos e modelagem 
  

 

Foram realizados vários experimentos para verificação dos perfis de temperatura 

e taxas de condensação passíveis de serem obtidos com as configurações propostas.  As 

figuras 5.16 e 5.17 apresentaram os resultados para os dois destiladores em 

experimentos realizados em 06 de setembro de 2007. 
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Figura 5.16. Perfis de temperatura para o destilador com 20º de inclinação na cobertura 
 
 
 

 
 

Figura 5.17. Perfis de temperatura para o destilador com 45º de inclinação na cobertura 
 
 Das Figuras apresentadas pode-se observar que o destilador com inclinação de 

20º se mostra mais efetivo com respeito às temperaturas atingidas para esse 

experimento.  
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 Pela comparação com um destilador completamente de vidro, alimentado com 

água de torneira e com volume de aproximadamente 3 vezes (15 litros), sendo o volume 

dos destiladores em estudo 5 litros, verificou-se que as temperaturas com menor lâmina 

d’água são superiores entre as 6 e 10:40 da manhã (aproximadamente).  O que 

provavelmente acontece é um maior delay para o aquecimento do maior volume de 

água, entretanto, nas horas mais quentes do dia, a maior quantidade de água proporciona 

maior reserva calorífica.  Observe a Figura 5.18. 

 

 

Figura 5.18. Comparação entre as temperaturas da água atingidas nos destiladores 

  

 Verifica-se que o equipamento de destilação com 20° de inclinação na cobertura 

foi o que atingiu o maior pico de temperatura, entretanto o destilador com maior 

reservatório térmico apresentou maior constância.  É importante salientar que, embora a 

energia incidente no equipamento seja do tipo radioativa, todos os mecanismos de 

transferência de calor estão envolvidos numa destilação solar.  No que tange a 

convecção, como não existem forças externas impulsionando o sistema, tem-se a 

convecção livre (Sartori, 1996; Incropera et. al, 2008). 

 Analisando a influência que os índices de radiação exercem sobre as 

temperaturas atingidas procurou-se estabelecer uma relação entre os valores de radiação 

e as temperaturas que eles proporcionariam.  A Figura 5.19 mostra os níveis de radiação 

em ordem crescente e as correspondentes temperaturas na água (base) e vapor dentro do 

equipamento para o destilador de 20°.  
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Figura 5.19 Índices de radiação em ordem crescente e temperaturas da água e do vapor 

  

 Plotando-se um gráfico com as temperaturas em ordem crescente a relação entre 

esses parâmetros fica mais evidenciada (vide Figura 5.20) e percebe-se que as 

temperaturas de 22 a 63°C enquanto os índices de radiação tiveram maior variabilidade 

(de aproximadamente zero a 1200 W/m2).  Entretanto comparando-se as temperaturas as 

faixas de radiação correspondentes nota-se o mesmo nível de dispersão.com variações 

de   50°C. 
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Figura 5.20. Índice de radiação nos experimentos com temperatura da água em ordem 

crescente 

  

 Fica claro que apesar da influencia direta dos índices de radiação solar e as 

temperaturas obtidas no interior de destilador não existe um valor fixo de radiação para 

uma mesma temperatura, isso porque, entre outros fatores e como já foi mencionado, a 

radiação solar não é o único elemento a influenciar o funcionamento do sistema, e sim 

uma combinação de fatores, dos quais outros elementos climáticos  e o design e modo 

de operação do equipamento.  Entretanto, consegue-se estabelecer faixas de valores de 

índices de radiação para faixas correspondentes de temperaturas que tem como exceções 

a influencia dos índices pluviométricos.  A Figura 5.21 mostra um gráfico do tipo 

dispersão onde as temperaturas nos dois destiladores foram plotadas em função dos 

índices de radiação. 
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Figura 5.21. Variação das temperaturas da água em função da radiação incidente para os 

dois destiladores.   

 

 Eliminando-se os pontos mais distantes da nuvem consegue-se melhor resultado 

para os coeficientes de correlação e conseqüentemente melhores equações lineares para 

representar a variação das temperaturas com a radiação solar. Nesse caso os coeficientes 

de correlação passam de 0,6262 e 0,6272 para 20° e 45°, respectivamente, para 0,7465 e 

0,7462, conforme pode ser visualizado na Figura 5.22. Explicar porque os poucos foram 

calculados.   
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Figura 5.22. Variação das temperaturas da água em função da radiação incidente para os 

dois destiladores eliminando-se os pontos com maiores afastamentos.   

 
 
 A sensibilidade do sistema em relação às condições climáticas fica mais uma vez 

evidenciada, visto que conformações tão diferentes de temperatura e radiação 

apresentam-se como semelhantes quando se observam os gráficos das temperaturas em 

função das radiações solares. 

 As Figuras de 5.23 a 5.27 trazem comparações entre as temperaturas no interior 

dos destiladores de 20° e 45° para seis experimentos diferentes. 
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Figura 5.23. Temperaturas da água e do vapor para os dois destiladores experimento 

 

 

Figura 5.24. Temperaturas da água e do vapor para os dois destiladores  e radiação 

experimento agosto/2008 
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Figura 5.25. Temperaturas da água e do vapor para os dois destiladores  e radiação 

experimento setembro/2008 

 

 

Figura 5.26 Temperaturas da água e do vapor para os dois destiladores  e radiação 

experimento outubro/2008 

 

Na Figura seguinte,  além das temperaturas da água e do vapor no interior dos 

destiladores aparece nos gráficos as temperaturas internas do vidro e do destilado.   
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Figura 5.27. Temperaturas da água, vapor, vidro interna e destilado para os dois 

destiladores  e radiação experimento fevereiro/2009 

 

 Mais uma vez, fica nítida a relação das temperarturas dentro dos destiladores e 

os índices de radiação solar.  É observável também que o destilado de 20° de inclinação 

além de atingir as maiores temperaturas, também consegue maior gradiente de 

temperatura entre a temperatura da água na base e a temperatura interna do vidro, 

evidenciando o melhor aproveitamento energético do equipamento de com 20° de 

inclinação da cobertura com a base. Dos resultados expressos nessa Figura pode-se 

visualizar ainda que em alguns momentos a temperatura do destilado no equipamento 

com 20° de inclinação na cobertura ficou muito próxima a temperatura da água na base, 

o que pode significar deficiencia no resfriamento da canaleta de recolhimento. 

 A forma como as temperaturas variam nos dois equipamentos é a mesma, visto 

que os dois estão sujeitos as mesmas condições climáticas, atingido os picos e os 

“vales” de temperatura nos mesmos períodos, entretanto, o nível de temperatura 

atiginda pelos dois equipamentos é diferente.  As Figuras 5.28 e 5.29 mostram esses 

efeitos. 
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Figura 5.28.  Gráfico de superfície com as temperaturas da água na base com 20° de 

inclinação. 

 

 

Figura 5.29. Gráfico de superfície com as temperaturas da água na base com 45° de 

inclinação 
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 Pela visualização das Figuras observa-se que além de atingir as maiores 

temperaturas, o equipamento de 20° tem maior área na região dos 60 a 70 °C e chega a 

esses patamares  mais cedo que o equipamento de 45°. 

 Das Figuras verifica-se que as diferenças de temperatura entre os dois 

destiladores são constantes e sempre as maiores temperaturas são as do equipamento de 

destilação de 20°.  Para verificação da significância estatístista dessa diferença foi 

aplicado o Teste-t para as temperaturas da água nos destiladores.  Para tanto foi usada a 

ferramenta de estatísitca do EXCEL 2007. 

 De acordo com o Teste-t, avaliando-se o P, sob o nível de significancia de 5 % , 

conclui-se que os dois destiladores apresentam diferença estatísticamente significativa, 

visto que o valor P resultante é igual a 0,0064, portanto,  menor que 0,05.  A Tabela 5.7 

mostra os resultados do Teste. 

 

Tabela 5.7. Resultados do Teste-t devolvidos pelo EXCEL 2007. 

 Temp. água  -(°20) Temp. água – (°45) 

Média 46,50 44,15 

Variância 113,43 96,41 

Observações 285 285 

Variância agrupada 104,92  

Hipótese da diferença de 

média 0  

gl (graus de liberdade) 568  

Stat t 2,737  

P(T<=t) uni-caudal 0,0032  

t crítico uni-caudal 1,6475  

P(T<=t) bi-caudal 0,0064  

t crítico bi-caudal 1,9641   

 

 

 As Figuras 5.30 e 5.31 mostram os gráficos de Box-Plot para as temperaturas no 

destilador com 20°  e 45° de inclinação na corbertura, respectivamente. 
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Figura 5.30. Gráfico de Box-Plot para as temperaturas da água no destilador com 20° de 

inclinação na cobertura 

 

 

Figura 5.31. Gráfico de Box-Plot para as temperaturas da água no destilador com 45° de 

inclinação na cobertura. 

 

A observação das medidas estatísticas dos gráficos de Box permite confirmar 

que apesar da diferença significativa entre suas temperaturas os dois equipamentos 



 91 

realmente apresentam comportamento semelhante no que refere-se as respostas que os 

mesmos dão as condições climáticas e a amostra a que estão submetidos que pelas 

Figuras nota-se os mesmos tipos de dispersão e distribuição de suas médias, mínimos e 

máximos. 

Devido à variação dos ângulos e intensidade da radiação solar o sistema tem 

regime dinâmico, com variação da taxa de evaporação ao longo do dia.   

Pode-se constatar que a temperatura no interior dos destiladores tem relação 

direta com o design do equipamento, o isolamento da base e principalmente com os 

níveis de radiação (Madhlopa e Johnstone, 2009) e influencia fortemente nas taxas de 

condensação, a qual por sua vez também é influenciada pelo design e velocidade dos 

ventos.    

As taxas de condensação foram medidas de forma horária conforme metodologia 

descrita no capítulo anterior.  Os resultados obtidos para esse parâmetro podem ser 

visualizados na Figura 5.32 que apresenta as variações de taxas de condensação para 

cinco experimentos que foram realizados em setembro de 2007 e outubro de 2008.   Até 

as 8 horas da manhã era difícil a quantificação das taxas de condensação embora ela 

fosse perceptível visualmente, a partir das 9 horas sua medição era possível e 

apresentava como valores mínimos aproximadamente 1 mL/min.  A velocidade de 

condensação aumentava progressivamente até atingir seu pico, o que ocorre entre 11 

horas e meio dia, e então começa a cair novamente, imitando a forma parabólica 

comuns a radiação e as temperaturas.  Entretanto, diferente da primeira, que varia ao 

longo do ano o horário que atinge seu máximo de forma sazonal, as taxas de 

condensação obedecem sempre esse intervalo. 
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Figura 5.32. Taxas de condensação nos experimentos.   

 

A variação sazonal dessas taxas diz respeito a sua produtividade.  O valor 

máximo medido foi de 9,2 mL/min e o mínimo para o horário de pico foi de 6 mL/min.  

 Da Figura 5.32 observa-se ainda o horário onde os picos ocorrem que está 

compreendido no intervalo entre as 11 horas da manhã e o meio dia.  É preciso 

acrescentar que os valores medidos estão subestimados, pois o sistema de recolhimento 

de destilado apresentou defeito desde o início e não se conseguiu reorientá-lo durante o 

trabalho.  Na realidade para cada gota captada com a proveta perdiam-se pelo menos 

outras duas.  Os trabalhos de Dev e Tiwari (2009) e Abdallah, Badran e Abu-Khader 

(2008) apresentam 0,360 kg/m2h e 0,150 kg/m2h (para destilador simples efeito sem 

modificação) como taxas máximas de condensação.   

Quando se observa a relação entre as taxas de condensação e a velocidade do 

vento incidente nos experimentos não se conseguiu verificar melhora na produtividade 

ou decréscimo, visto que nos dias em que as taxas de condensação foram medidas a 

velocidade dos ventos manteve certa constância variando em torno de uma mesma 

média como pode ser verificado na Figura 5.33. 
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Figura 5.33.  Variação da velocidade do vento e da massa de destilado.   

 

Nessa Figura 5.33 o gráfico foi gerado com base em dados que estavam 

ordenados em função da temperatura da água crescente.  No gráfico em questão a taxa 

de condensação foi expressa em termos de massa do destilado. 

Comparando-se os tempos de evaporação dos dois equipamentos verifica-se que 

apesar de apresentarem diferenças entre suas temperaturas, o que poderia sugerir a 

evaporação mais rápida do destilador de 20 °, as mesmas são equivalentes e os 

destiladores tendem a secar ao mesmo tempo, sendo que em alguns momentos o 

destilador de 45 ° evaporou todo conteúdo de água primeiro.  De modo que, a menor 

eficiência energética do equipamento de maior porte é compensada por sua maior área 

disponível para a condensação o que desvia o equilíbrio nesse sentido e acelera a 

evaporação ainda que a menores temperaturas.   Essa constatação é interessante visto 

que se esperava maior velocidade de evaporação no equipamento com menor grau de 

inclinação e com maiores gradientes de temperatura água-vidro cobertura, enquanto 

Dev e Tiwari (2009) conseguiram melhor rendimento com um destilador com 45 ° de 

inclinação na cobertura.  Contudo, apesar de possuir performances equivalentes os 

equipamentos têm aspectos diferentes e deve-se destacar entre esses aspectos a inércia.  

No destilador de 45° a inércia é maior de modo que sob as mesmas condições climáticas 

ele iniciava os processos de evaporação e condensação sempre depois do destilador de 

20° de inclinação na cobertura.  Por outro lado, iniciado o processo de evaporação, os 

dois equipamentos respondiam ao mesmo tempo às variações climáticas. 
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Os rendimentos obtidos pelos destiladores ficaram em torno de 33 %, 2,9 L/m2d 

em média, que mesmo com as perdas energéticas ocasionadas pelo vidro na cuba é 

compatível com diversos trabalhos da literatura (Tripathi e Tiwari, 2006) para destilador 

solar convencional e superior a outros, inclusive recentes,  como Dimri et. al (2008) e 

Tiwari, Dimri e Chel (2009) que relataram em seus artigos rendimentos médios de 2 

L/m2d e 1, 14 L/m2d, respectivamente.  Sendo no caso do último o rendimento médio 

teórico para destiladores solares do tipo passivo reportado pelos pesquisadores após 

simulação de dados e não por experimentos. 

O estudo das lâminas de água não resultou em diferenças nos rendimentos.  

Comparando-se com a literatura, trabalhos que avaliaram diferentes lâminas de água, 

com variações entre 0,01 e 0,15 m encontra-se o valor 0,01 m (Phadatare e Verma, 

2007) como o que apresenta maior rendimento e nesse trabalho os níveis de água 

utilizados ficou em torno desse valor, logo para efeito de otimização poder-se-ia operar 

com até 0,17 m de lâmina de água ou 15 litros na cuba. 

 

 

5.5 – Tratamento dos dados: balanços energéticos  
 

 

 A realização do balanço de energia no destilador solar envolve o conhecimento e 

equacionamento de todos os modos de transferência.  Para melhor entendimento pode-

se fazer as análises físicas dos fenômenos separadamente e depois verificar o efeito 

final. 
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5.5.1 – Fonte energética 
 

 

 Nos destiladores e trocadores de calor convencionais o calor é obtido de uma 

fonte quente que geralmente cede calor ao sistema.  Esse calor tanto pode vir de um 

vapor ou outro fluido aquecido como pode ser gerado por resistência elétrica.  Nos 

destiladores solares a fonte energética é o sol e o calor é recebido por radiação solar 

(irradiação).  O valor da radiação solar pode ser conhecido por meio de heliometros ou 

pirômetros que tanto podem fornecer a radiação global, como a direta.  A forma efetiva 

de energia é a radiação direta, visto que é mais energética (ondas curtas).  A radiação do 

tipo difusa é ondas longas e apresenta pouco ou nenhum potencial para aquecimento. 

 Os valores de radiação solar variam constantemente ao longo do dia e de um dia 

para o outro e de uma estação para outra.  Essas variações são decorrência de explosões 

na superfície do sol e do ângulo de inclinação que essas radiações incidem sobre a 

Terra, devido à variação da posição do sol no céu terrestre (na realidade do movimento 

de rotação da Terra).  No hemisfério que não está recebendo radiação solar à irradiação 

é zero obviamente.  Quando da rotação do globo, começam a surgir os primeiros raios 

solares a radiação incidente vai aumentando até atingir um pico e começar a diminuir 

novamente.  Assim apesar de variar diariamente e sazonalmente, além da variação com 

a localização geográfica, os índices de radiação solar tendem a formar uma parábola.    

As Figuras 5.34 e 5.35 apresentam gráficos com os índices de radiação solar obtidos em 

Natal na região do Campus Universitário, próximo ao campo experimental onde os 

destiladores estavam instalados. 
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Figura 5.34. Índices de radiação solar do dia 19 de junho de 2008 – sem chuva nem  

nebulosidade 

 

 

 

Figura 5.35.  Índices de radiação solar do dia 14 de março de 2008 – sem chuva  mas 

com  nuvens 

  

Nas Figuras acima se podem ver os índices de radiação de dois diferentes dias 

nos quais os experimentos foram realizados: um dia de sol típico de céu claro e sem 

nebulosidade para um período de menor insolação (mês de junho) e outro de um dia de 

março, com maiores índices de radiação, mas que apresentou algumas nuvens.  Das 
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Figuras é perceptível a tendência de formar uma parábola.  Essa tendência é sempre 

visível mesmo quando existem muitas nuvens, pois é função do movimento de rotação 

da Terra em torno do sol, como já comentado. Dessa discussão depreende-se que o 

regime do sistema de aquecimento solar é transiente como destacado nos trabalhos de 

Dunkle (1961) e Cooper (1969).  Apesar de todos os pesquisadores concordarem que a 

destilação solar tem regime não estacionário, a maioria dos trabalhos de pesquisa 

assume a hipótese do regime permanente para equacionamento dos fenômenos (Dunkle, 

(1961); Fuentes e Roth (1997)).  Nesse trabalho utilizou o modelo para sistema 

estacionário e um modelo para regime permanente. 

 

 

RADIAÇÃO 

  

 

 A superfície do destilador solar recebe radiação do sol que é seu gerador.  Como 

já foi discutido esse recebimento não é constante e sofre uma perda quando os raios 

solares atravessam a cobertura do equipamento.    Vide Figura 2.2. 

Pelo esquema apresentado na Figura 2.2 podem-se perceber vários desvios no 

caminho da radiação, primeiro por reflexão quando atravessa o vidro, depois novamente 

reflexão quando atravessa a água, e finalmente chega à superfície sólida que vai 

absorver essa energia.  Fica claro que até chegar à base, a radiação já provocou um 

aquecimento nos meios que atravessou, mas esse não é significativo em relação ao que 

será absorvido pela superfície negra e depois transferido por condução para a massa 

líquida.  Logo para simplificar um pouco essa análise serão desconsiderados.   

Desprezando as perdas ocorridas, supõe-se que a energia que a superfície recebe 

é numericamente igual ao valor da radiação solar incidente, que na região do estudo 

pode ir de zero até 1200 W/m2. 

Assumindo que a energia recebida seja armazenada na base negra, e usada para 

aquecer a água a ser destilada, ter-se-ia que a energia na base é a energia da radiação 

incidente. 

 

 

 

 



 98 

 

CONDUÇÃO 

 

 A transferência de energia da base para água se dá principalmente por condução.  

Admitindo-se que a superfície é isolada a condução se dará no sentido da água, através 

do vidro. 

Não se tem a temperatura do alumínio nem a do vidro logo assume que T=Tágua. 

 

qx=kdT/dx. 

 

Para determinação devem-se conhecer os coeficientes.  O k é função do material 

e da temperatura a qual ele está submetido e pode ser obtido de tabela da literatura.  Os 

coeficientes radioativo e convectivo devem ser calculados, para tanto devem ser 

conhecidos os adimensionais que regem os processos e podem ser determinados se 

conhecidas as propriedades dos materiais e os parâmetros de superfície.  O coeficiente 

convectivo depende das propriedades ρ (kg/m3), Cp (kJ/kgK), µ (Pa.s) e k (W/m K), do 

espaço médio entre o nível de água e a cobertura de vidro  L (m), geometria. 

Infelizmente como também está havendo transferência de massa o pseudo ρ é 

variável, mas para fins de simplificação é admitido constante. 

Devido à mudança de estágio se dar por evaporação pode se assumir que o 

escoamento do vapor é laminar. 

O tratamento dado incluiu muitas simplificações de forma que os resultados 

obtidos apresentam um desvio da realidade.   

Admite-se ainda nessa análise que a temperatura da superfície é uniforme por 

toda a base dos destiladores.  Outra hipótese utilizada é que o sistema é unidimensional 

crescendo com o z positivo. 

Quanto maior o gradiente de temperatura entre a água e o vidro maior a 

produtividade, quanto mais distante a cobertura (maior L) estiver da base ou quanto 

melhor for o  resfriamento na cobertura, maior será esse gradiente, entretanto, existe 

uma distancia máxima, visto que para espaços muito grandes entre a base e a cobertura, 

a água condensa antes de atingir a o vidro, de modo que o ideal seria o maior gradiente 

a menor distancia.  

Khalifa e Hamood (2009) já alertam para a grande discrepância nos resultados 

encontrados por diferentes pesquisadores.   Isso é interessante e confirma a 



 99 

variabilidade do sistema em estudo visto que nunca se consegue reproduzir as mesmas 

condições de um estudo anterior. 

Os números adimensionais calculados para os sistemas e os coeficientes 

convectivos estão expressos na Tabela 5.8. 
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Tabela 5.8. Números adimensionais  

T - água(°C) -20°T -água(°C) -45°Pr -20° Pr -45° Gr -20° Gr-45° Ra -20° Ra -45°Nu - 20° Nu - 45°
35,0 35,0 0,875499 0,875499 374 4194 328 3672 0,51716 1,15709
36,0 37,0 0,875499 0,875499 449 3595 393 3148 0,54957 1,09914
38,0 38,0 0,875499 0,875499 599 3595 525 3148 0,51369 0,69619
39,9 39,6 0,883803 0,875499 619 2397 547 2098 0,60488 1,09914
40,4 37,0 0,883803 0,875499 737 1977 651 1731 0,61324 0,96018
41,0 37,8 0,883803 0,875499 724 2037 640 1784 0,65012 0,90055
41,4 38,2 0,883803 0,875499 816 1977 721 1731 0,64623 0,90955
41,5 37,0 0,883803 0,875499 1316 4194 1163 3672 0,67256 0,90055
43,0 40,0 0,883803 0,883803 1316 7370 1163 6513 0,78874 1,15709
44,3 39,8 0,883803 0,883803 934 3895 826 3443 0,66892 0,90055
45,0 41,0 0,892455 0,883803 2239 8422 1998 7444 0,78874 1,40065
45,0 44,0 0,892455 0,883803 2686 10528 2398 9305 0,70364 1,13248
45,1 45,9 0,892455 0,892455 1075 12895 959 11508 0,94462 1,46440
45,5 40,8 0,892455 0,883803 1701 3685 1518 3257 1,00381 1,57747
46,6 41,4 0,892455 0,883803 1769 3895 1578 3443 0,73961 1,69329
49,0 43,0 0,892455 0,883803 2910 8422 2597 7444 0,86204 1,11169
50,8 44,0 0,901468 0,883803 3337 4211 3008 3722 0,87324 1,13248
51,0 46,5 0,901468 0,892455 4450 17014 4011 15185 1,03095 1,46440
51,4 44,5 0,901468 0,883803 3708 2843 3343 2512 1,08269 1,16229
52,0 45,5 0,901468 0,892455 4450 11641 4011 10389 1,19166 1,85721
52,0 46,0 0,901468 0,892455 4079 12537 3677 11189 1,12139 1,01957
52,0 48,0 0,901468 0,892455 5191 17910 4680 15984 1,19166 1,63653
53,1 48,7 0,901468 0,892455 3708 7701 3343 6873 1,15759 1,67746
54,0 49,0 0,901468 0,892455 5562 17910 5014 15984 1,25449 1,88924
54,0 50,0 0,901468 0,901468 4820 26698 4345 24067 1,12139 1,42597
54,1 50,7 0,901468 0,901468 2484 7416 2240 6685 1,28367 1,88924
54,1 49,8 0,901468 0,901468 2892 20468 2607 18451 1,22388 2,16539
54,4 51,8 0,901468 0,901468 4153 29071 3744 26206 0,98126 1,41287
54,5 52,9 0,901468 0,901468 2596 14535 2340 13103 1,03226 1,98185
54,9 51,3 0,906184 0,901468 3718 9492 3369 8557 1,16456 2,22773
55,0 48,0 0,906184 0,892455 8395 17910 7607 15984 0,99569 1,76815
55,5 52,0 0,906184 0,901468 8095 29664 7336 26741 1,12433 1,53404
56,0 49,0 0,906184 0,892455 8395 17910 7607 15984 1,47505 1,88924
56,3 49,2 0,906184 0,892455 6116 7164 5542 6393 1,45727 2,24278
56,9 52,3 0,906184 0,901468 4257 20765 3858 18719 1,47505 1,88924
57,0 50,0 0,906184 0,901468 7196 23731 6521 21393 1,32728 1,39200
57,4 53,7 0,906184 0,901468 5936 15425 5379 13905 1,17629 1,99138
57,8 54,6 0,906184 0,901468 6956 25511 6303 22997 1,40117 2,08202
58,0 49,0 0,906184 0,892455 8395 14328 7607 12787 1,31414 1,80352
58,0 51,0 0,906184 0,901468 7795 29664 7064 26741 1,38542 2,13282
58,0 47,0 0,906184 0,892455 9594 8955 8694 7992 1,47505 1,75382
59,0 50,0 0,906184 0,901468 8395 23731 7607 21393 1,43905 2,24278
59,8 54,5 0,915491 0,901468 5213 18688 4773 16847 1,54218 1,49949
60,0 50,0 0,915491 0,901468 15165 23731 13884 21393 1,475052,08202
60,1 55,4 0,915491 0,906184 11279 32141 10326 29125 1,262741,92265
60,4 58,0 0,915491 0,906184 2275 28783 2083 26082 1,80259 2,08202
60,9 54,9 0,915491 0,906184 3317 29742 3037 26952 1,63320 2,30755
61,4 57,4 0,915491 0,906184 2370 23985 2169 21735 0,95777 2,22421
61,6 56,0 0,915491 0,906184 1327 30701 1215 27821 1,08613 2,24866
61,8 55,0 0,915491 0,906184 11943 20628 10934 18692 0,970892,09307
62,5 57,1 0,915491 0,906184 1611 26384 1475 23909 0,80027 2,27258
63,3 56,8 0,915491 0,906184 1232 14391 1128 13041 1,66462 1,99044 
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 Os valores de Ra confirmam que a convecção nos sistemas é do tipo Livre ou 

Natural visto Ra < 109 (Incropera et. al, 2008). Com os adimensionais para os dois 

equipamentos, usando-se a equação (15) calcularam-se os coeficientes convectivos que 

estão expressos na Tabela 5.8.  

 Os valores dos coeficientes convectivos do destilador solar 20° e 45° são 

compatíveis com dados da literatura para destiladores solares simples efeito (Shawaqfeh 

e Farid, 1995), inclusive quando os modelos usados são diferentes dos usados nesse 

trabalho (Tiwari e Tiwari, 2006).  Tsinlingiris (2007) encontrou coeficientes variando 

entre 2 e 3 W/m2K para gradientes de temperatura entre a água e a cobertura de 10 °C. 

Pelas Figuras  5.36 e 5.37 fica explicito também que o destilador com 20° de inclinação 

apresenta os maiores coeficientes convectivos. 

  

 

Figura 5.36. Coeficiente convectivo em função da temperatura destilador 20°. 
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Figura 5.37. Coeficiente convectivo em função da temperatura destilador 45°. 

 

  

 As Figuras expressam que o modelo de Dunkle representa melhor os dados 

experimentais obtidos no destilador solar de 20° visto que tem maior coeficiente de 

correlação (R2) que 45 °. 

 Os valores de R2 são função das limitações do Modelo de Dunkle que não leva 

em conta a geometria dos destiladores e parte da hipótese de altos gradientes de 

temperatura e baixas temperaturas da água na base ((Tiwari e Tiwari, 2006).  Entretanto, 

levando-se em consideração os sistemas estudados pode aceitar que as equações 

desenvolvidas por Dunkle podem ser utilizadas para predição nesses sistemas desde que 

se tenha claro que ele subestima os reais valores dos coeficientes e portanto de 

produtividade de destilado.  Além disso, as lâminas de água utilizadas nos experimentos 

são inferiores ou iguais a 0,02 m e segundo Dwivedi e Tiwari (2009) pode ser usado 

para determinação dos coeficientes internos em lâminas de água variando entre 0,01 e 

0,03 m. 

Com os valores dos coeficientes convectivos pode-se obter os coeficientes 

evaporativos para os dois destiladores conforme equação (16) do Capítulo de Aspectos 

Teóricos. 
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Os resultados para esses coeficientes estão apresentados nas Figuras 5.38 e 5.39. 

 

 

y = 0,849x - 24,236

R2 = 0,934

0

5

10

15

20

25

30

35

30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0

Temperatura (°C)

C
oe

fic
ie

nt
e 

ev
ap

or
at

iv
o 

-h r
(W

/m
2 K

) 

20
°

he -20° (W/m2K) Linear (he -20° (W/m2K))

 

Figura.5.38. Coeficiente evaporativo em função da temperatura destilador 20° 
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Figura 5.39. Coeficiente evaporativo em função da temperatura destilador 45° 
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Observando-se esses gráficos é interessante notar como o modelo de Dunkle 

representa melhor a variação do coeficiente evaporativo com a temperatura apesar do 

mesmo ser calculado em função do coeficiente convectivo, nesse caso, talvez a 

multiplicação pela relação dos gradientes de Pressão e Temperatura traga alguma 

correção para as distorções.  Mais uma vez, o modelo escolhido representa melhor os 

dados para o destilador de 20°.   

Além dos coeficientes referentes às transferências por convecção e evaporação é 

importante conhecer os coeficientes de transferências radioativos, nesse caso, os hr 

podem ser obtidos conhecendo-se as propriedades dos materiais, como as emissividades 

da água e do vidro, que nesse caso foram extraídos de Incropera et. al (2008) e as 

temperaturas da água e da superfície de condensação, além da constante de Stefan-

Boltzman.    Para cálculo desse coeficiente foi usada a equação (19) dos Aspectos 

Teóricos conforme sugerido por Tiwari e Tiwari (2006).   E os valores obtidos para os 

coeficientes radioativos variaram entre 7,4 e aproximadamente 10 W/m2h, vide Figuras 

5.40 e 5.41 a seguir.  

 Nesse caso, os coeficientes de correlação (R2) para os dois destiladores são 

similares e acima dos 0,92 como pode ser visualizado nas Figuras 5.40 e 5.41. 

 

 

Figura 5.40.  Coeficiente radioativo para destilador 20° de inclinação. 
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Figura 5.41.  Coeficiente radioativo para destilador 45° de inclinação. 

 Analisando os resultados, verifica-se que coeficientes de transferência 

encontrados para os destiladores estudados tem valores similares aos demais 

destiladores encontrados na literatura (Shawaqfeh e Farid (1995), Tiwari e Tiwari 

(2006), Dwivedi e Tiwari (2009)) apesar da modificação proposta nesse trabalho. 

 Além dos coeficientes é possível a obtenção das taxas de condensação teóricas 

pelos modelos da literatura.  Aqui nessa Tese usaram-se as equações 22 e 23 do 

Capítulo de Aspectos Teóricos.  Os valores teóricos calculados estão expressos na 

Figura 5.42 juntamente com os valores experimentais, todos em kg/h. 
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Figura 5.42. Taxas de condensado teórico e experimental 

 

 A análise do gráfico que consta na Figura 5.42 permite verificar que as duas 

curvas (teórico e experimental) têm a mesma conformação, embora seja perceptível em 

alguns trechos defasagens do experimental em relação ao teórico (ou antecipações do 

teórico).  Além desses aspectos é nítido que o valor teórico é sempre superior ao valor 

experimental e isto é função dos desvios do próprio modelo como também do fato dos 

valores experimentais estarem subestimados como comentado anteriormente. 

 Plotando-se os dados das taxas de condensação em função da temperatura num 

gráfico de dispersão e calculando-se o coeficiente de correlação para as duas curvas 

obtêm-se os resultados que estão apresentados na Figura 5.43. 
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Figura 5.43. Gráfico de dispersão para as taxas de condensação em função da 

temperatura. 

  

 Mais uma vez os coeficientes de correlação (R2) não foram muito próximos de 1 

como seria desejado, principalmente para os dados experimentais, o que nesse caso é 

explicado pela deficiência no sistema de coleta de destilado conforme mencionado a 

priori.  Entretanto, os dados acima foram plotados em um gráfico “Temperatura água 

(na base) X Taxa de condensação” e embora saiba-se que quanto maiores as 

temperaturas da água a ser destilada maiores serão rendimentos, o parâmetro que mais 

influencia a produtividade é o gradiente de temperatura entre a água e a cobertura onde 

ocorrerá a condensação.  Plotando-se um gráfico das taxas de condensação em função 

desses gradientes, os coeficientes de correlação melhoram para as duas curvas conforme 

pode ser observado na Figura 5.44. 
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Figura 5.44.  Gráfico do tipo dispersão das taxas de condensação teórica e experimental 

em função do gradiente de temperatura. 

 

 Analisando-se a Figura 5.44 verifica-se que os novos coeficientes de correlação 

(R2) passam a ser 0,8665 e 0,6895, para taxa de condensado teórica e experimental, 

respectivamente.   Essa avaliação, além de indicar adequação do modelo utilizado aos 

dados obtidos enfatiza a importância dos gradientes de temperatura dentro do destilador  

para o rendimento do sistema. 

  Se a obtenção dos adimensionais permite o cálculo dos coeficientes de 

transferências, a partir deles é possível fechar-se o processo de modelagem e calcular os 

fluxos de calor condutivo, convectivo, evaporativo e radioativo conforme o modelo de 

Dunkle e as equações básicas de Fenômenos de Transporte.  Nessa Tese foram 

calculados os fluxos de calor da água para a cobertura (superfície de condensação), ou 

seja, os fluxos internos dos destiladores e não foram calculados nem as perdas para o 

ambiente pela base e laterais nem as transferências de calor da cobertura para o 

ambiente. Os resultados obtidos para esses fluxos de energia estão expressos nas 

Figuras 5.45 a 5.48 a seguir para os dois destiladores. 
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Figura 5.45.  Fluxos de calor convectivo (qc), condutivo (qk), evaporativo (qe) e 

radiotivo (qr)  para destilador 20° 

 

 Na Figura 5.45 podem-se observar os fluxos de calor para um dos experimentos 

realizados.  Como os valores dos fluxos convectivo e condutivo são muito próximos, a 

Figura 5.46 apresenta as curvas para esses dois fluxos isoladamente. 

 

 

Figura 5.46.  Fluxos de calor convectivo (qc) e condutivo (qk) para destilador 20° 
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 As curvas plotadas nos gráficos anteriores representam os valores para os fluxos 

calor nos destiladores solares.  O fluxo evaporativo é sempre o maior e o que se procura 

maximizar nos projetos de sistemas de destilação solar como enfatizado por Fuentes e 

Roth (1997).  As Figuras 5.47 e 5.48 apresentam os resultados para os fluxos de energia 

para os dois destiladores. 

 

 

Figura 5.47.  Fluxos de calor condutivo (qk), convectivo (qc), evaporativo (qe) e 

radioativo (qr) para destilador 20° 

 
 
  Observando o gráfico, pode-se verificar os valores máximos para os fluxos 

condutivo (qk), convectivo (qc), evaporativo (qe) e radioativo (qr) que são de 35,20, 

43,63,  478,86 e 112,34 W/m2. 
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Figura 5. 48. Fluxos de calor condutivo (qk), convectivo (qc), evaporativo (qe) e 

radioativo (qr) para destilador 45° 

 

 O equipamento de destilação com 45° de inclinação na cobertura teve como 

fluxos condutivo (qk) e convectivo (qc) máximos  21,30 e 22,68 W/m2 e fluxos 

evaporativo e radioativos máximos de 199,43 e 66,99 W/m2. 

 Os coeficientes de correlação para os fluxos de calor são melhores que os 

coeficientes de correlação para os coeficientes de transferência, exceto no caso do fluxo 

de calor evaporativo.  Em relação aos dois destiladores com ângulos de inclinação 

diferentes, mais uma vez os R2 para o destilador de 20° são melhores evidenciando que 

o modelo de Dunkle consegue representar melhor os dados desse equipamento de 

destilação.   Os valores médios para os fluxos de calor foram de 18,99 e 13,21 para os 

fluxo de calor condutivo (qk) na água, 20, 11 e 12,22 para os fluxos convectivos água-

vidro (qc), 180,43 e 97,47 para os fluxos evaporativos água-vidro (qe) e 59,65 e 40,95 

para os fluxos radioativos água-vidro (qr), para os destiladores de 20 e 45°, 

respectivamente.   
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 Esses resultados para os fluxos de calor no destilador de 20° são compatíveis 

com os encontrados por Sartori (1997) que também utilizou o modelo de Dunkle para 

simular a operação de um destilador solar do tipo convencional e um evaporador, 

evidenciando mais uma vez que apesar das modificações propostas no design e da tipo 

diferente de amostra, os resultados aqui obtidos atendem as pretensões de construção de 

um equipamento de destilação que embora fuja do convencional consegue no mínimo o 

mesmo desempenho.  Além disso, aqui foram usados dados reais. 

 Realizando-se um balanço de energia do somatório dos fluxos de transferência 

de calor, os resultados ficam aquém do valor de radiação solar medido pelo INPE, 

entretanto isso era esperado visto que não foram avaliadas aqui as transferências de 

calor para a atmosfera nem as perdas energéticas pela base e suas laterais.  Outro 

aspecto a ser levado em conta, é que a radiação incidente no equipamento não será 

totalmente absorvida, visto que pela Lei de Beer-Lambert a radiação absorvida (P) é um 

produto da radiação incidente (P0) pela transmitância do material onde ela incide 

(Telemaco) conforme equação  apresentada no Capítulo de aspectos teóricos.. 

 

  

5.6 – Análise econômica  
 

 

 Fazer a análise econômica do sistema proposto incluiu-se os custos de 

construção dos equipamentos (valor de implantação), uma avaliação dos custos 

ambientais.  O custo de uma planta industrial é função dos gastos com insumos, 

matéria-prima e energia.  No caso da destilação solar o custo energético vai ser mínimo 

e os aspectos econômicos são funções do valor inicial da instalação e sua depreciação. 

Para determinação dos custos dos equipamentos não foi incluso o valor da mão 

de obra utilizada na execução do projeto apenas os valores dos materiais em reais.     

 Os resultados referentes aos custos para construção dos equipamentos estão 

apresentados na Tabela 5.9. 
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Tabela 5.9. Custo para construção dos equipamentos de destilação solar por 

equipamento 

Itens
20° 45°

Estrutura
Tarugo, aço 206,225 206,55
Roldanas-aço 24 24
Perfis U 40,39 40,39
Perfis L 108 108
Chapa alumínio 93,925 93,925
Base
Caixa de vidro 67,5 67,5
Cobertura
Vidro 166,56 219,3
Acessórios
velcro 4,3 4,3
tinta preta 44 44
folhas isopor 8 8
silicone 29,3 29,3
durassol 13,35 13,35
Total 805,55 858,615

Valor por equipamento (R$)

 

 

 Os valores apresentados na Tabela são para equipamentos com uma área 

superficial útil a destilação de 0,86 m2. 

Diferente de outros métodos de dessalinização onde o custo capital por unidade 

diminui (em termos relativos) com o aumento da capacidade, na destilação solar esse 

custo cresce na medida em que se aumenta o número de equipamentos e isso é expresso 

no trabalho de Tiwari, Singh e Tripathi (2003).   

O volume atual de água produzida na UTPF em Guamaré é de 128.000 m3/d dos 

quais 85.000 são descartados via emissário submarino, 41.000 m3/d são reinjetados na 

formação e 2.000 m3/d são usados na geração de vapor. 

Devido ao tipo de sistema, o aproveitamento de pelos menos 2.000 m3/d e 

levando-se em conta a produtividade dos equipamentos que é de 2,9 L/m2d, assim para 

polir 2.000.000 de litros de água produzida seriam necessárias 670.000 mil unidades de 

destilação solar ou uma área de 670.000 m2.  Comparando-se com valor individual do 

equipamento de destilação 20° o investimento seria da ordem de R$ 624.000.000. 

Se analisado esse valor frente aos custos normais de implantação de uma nova 

tecnologia ou planta industrial e ao valor anual para tratar e descartar o volume de águas 
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produzidas na UN-RNCE, que fica em torno de U$ 270.000.000,00, não se tendo 

estimativas de custos para polimento porque esse procedimento não é realizado, e 

levando-se em conta a economia ambiental poderia se dizer que o projeto seria factível. 

Entretanto, em face de área que seria ocupada e aos outros custos que não estão 

inclusos como manutenção, mão de obra para execução, além da dificuldade de 

operacionalizar essa planta devido às distâncias de um ponto a outro, provavelmente 

não seria de interesse da empresa, nesse momento, onde a Legislação ainda não exige 

que se adéqüe os efluentes e no qual mesmo com dificuldade ainda se consegue obter 

água e ainda o uso de opções tecnológicas viáveis, a adoção dessa tecnologia para 

polimento de águas produzidas não deve ser bem aceita pelas empresas geradoras desse 

efluente. 

Apesar dessas considerações, os resultados obtidos podem ser usados para a 

simulação de uma estrutura de destilação solar otimizada que seja mais atraente tanto 

ambientalmente com economicamente para os padrões atuais, que ocupe uma menor 

área, tenha maior produtividade e, portanto menores custos.  Trabalhos como os de 

Soto, Urban e Shwarzer (2003) que apontam possibilidade de produção de até 20 L/d 

em modelos otimizados de destiladores solares, reduzindo desse modo em 6 vezes a 

área ocupada e certamente o valor do investimento inicial. 

Além dessas considerações, provavelmente a proposta mais viável para uso da 

energia solar para polimento de águas produzidas seria um sistema híbrido (Lopes, 

2004) ou que armazenasse energia (Radhwan, 2004).  Sistemas assim minimizam a área 

necessária e aumentam em muito a produtividade. 

Em escala real o sistema de destilação solar deveria ser do tipo ativo, onde o 

fornecimento extra de energia poderia vir de um coletor solar ou mesmo concentrador 

solar.  Esses sistemas de destilação solar não existem comercialmente e precisam ser 

projetados para cada caso específico de acordo com as necessidades e demandas do 

projeto.  Os sistemas ativos, via de regra, aproveitam a própria energia solar, através de 

coletores ou concentradores solares, para préaquecer a água salobra ou salina que vai ser 

alimentada ao sistema e assim melhorar a produtividade. 
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6. Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 
 

 

 Diante dos resultados obtidos pode se inferir que: 

-A perda energética pela adoção da cuba de vidro não foi significativa, entretanto, 

dificulta a logística de manutenção dos equipamentos em larga escala; 

-Por outro lado, o revestimento da cuba com vidro protegeria a base do equipamento da 

deterioração, o que se sabe, em destiladores solares ser bastante elevada. 

-Os dois equipamentos demonstraram desempenho semelhante, em relação ao tempo 

que os mesmos levavam para ficaram completamente secos, logo não se justifica o uso 

do equipamento de 45 °, pois tem maior custo de manutenção, start-up, e problemas de 

logística.  

-O equipamento com 20° de inclinação apresentou maiores valores dos coeficientes 

convectivos para o modelo utilizado.  Entretanto, os dois equipamentos apresentam as 

mesmas velocidades de secagem, donde se pode inferir que a maior área de 

condensação do destilador 45° compensa seu menor aproveitamento energético. 

-A análise da diferença estatística entre as temperaturas obtidas nos dois destiladores 

confirmou que os mesmos são diferentes ao nível de significância de 5 % quando 

aplicado o Teste-t. 

-Os tratamentos dos dados não consideram a diferença do ângulo de inclinação na 

cobertura, na realidade essa diferença não é considerada em nenhuma das bibliografias 

apesar de seu efeito ser avaliado experimentalmente e pela diferença de espaço médio 

entre o nível da água e a cobertura e  podem ser verificados nos números adimensionais 

e coeficientes obtidos. 

- A Hipótese de que a água produzida utilizada é uma pseudo solução e que tem 

comportamento, ou propriedades semelhantes as da água, apesar de ser simplificação, 

mostrou-se adequada, visto que os efeitos salting in dos sais presentes tendem a ser 

balanceados pelo efeito das frações orgânicas. 

-Com respeito ao estudo climatológico verificou-se que a Cidade do Natal apresenta 

radiações médias mensais variando entre 350 e 600 W/m2, aproximadamente e 

velocidade dos ventos média de 5 m/s.  Os teores de umidade médios ficam em torno 

dos 70 % e a pluviosidade é bem pequena, o que significa que aqui é adequado o 

sistema que utilize energia solar. 
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-Os coeficientes convectivos, radioativos e evaporativos são maiores no destilador de 

20° de inclinação e os valores médios foram 2,09 e 1,86 W/m2K (hc), 18,88 e 15,02 

W/m2K (he), 8,63 e 8,37 W/m2K (hr), para os equipamentos de 20° e 45°, 

respectivamente; 

-Para o destilador de 20° os fluxos condutivo (qk), convectivo (qc), evaporativo (qe) e 

radioativo (qr) que são de 35,20, 43,63,  478,86 e 112,34 W/m2 e para o destilador de 

45° os fluxos condutivo (qk) e convectivo (qc) máximos  21,30 e 22,68 W/m2 e fluxos 

evaporativo e radioativos máximos de 199,43 e 66,99 W/m2. 

-O regime do sistema é transiente e o fluxo é laminar. 

- A qualidade do destilado com respeito aos parâmetros avaliados nesse estudo é 

compatível com a Classe 3 de águas do CONAMA (Resolução 357); 

-O sistema consegue remover dureza, minimizar o TOC e os metais, além dos níveis de 

salinidade produzindo um destilado com características de água doce. 

-O custo para construção de cada destilador ficou de R$ 805,55 e R$ 858,61 para o 

equipamento de 20° e 45°, respectivamente, para uma área de destilação útil de 0,86 m2. 

-Com base na área necessária para implantação da destilação solar em escala industrial 

poderia se dizer que o equipamento de destilação solar convencional não é viável 

economicamente nem logisticamente.  Entretanto, essa assertiva é verdadeira levando-se 

em conta o nível de exigência atual para descarte de efluentes.  Analisando-se a luz da 

questão ambiental e levando-se em conta os valores anuais gastos para tratamento e 

descarte, a destilação solar passa a ser factível. 

 

Como sugestão para trabalhos futuros propõe-se estudar a destilação solar para 

tratamento de água produzida bruta; 

Pesquisar um equipamento de destilação solar com o design proposto substituindo-se o 

vidro na base por teflon enegrecido; 

Estudar a destilação solar flash, a pressão atmosférica e pressão reduzida; 

Estudar a destilação solar ativa para água produzida. 

Determinar as frações orgânicas possivelmente presentes no destilado. 

Calcular as perdas de calor da base e das laterais 

Cálculo da transferência de calor da cobertura para o ambiente. 
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