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etíope Haile Selassie na Assembléia  
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RESUMO 

 

Um dessalinizador solar possui basicamente duas unidades: a unidade de aquecimento 

(coletora) e a unidade de dessalinização (torre). Apresenta entre suas principais vantagens o 

fato de não precisar de energia elétrica para seu funcionamento, pois é acionada por termossifão.  

A operação se dá pelo aquecimento da água salobra até que esta comece a evaporar. O vapor, 

ao subir e encontrar com uma superfície com temperatura inferior, condensa e escorre através 

de estruturas em uma geometria especialmente projetada para este fim e só então é coletada por 

um sistema de calhas. A água já desmineralizada segue por uma calha principal onde escorre e 

é armazenada em um recipiente, já fora da torre de dessalinização. A água resultante desse 

processo é praticamente pura e isenta de contaminação, tanto por microrganismos como por 

sais e outros contaminantes. O presente trabalho analisa o desempenho do dessalinizador 

composto por uma torre de dessalinização e um conjunto composto por três coletores solares 

acionados por óleo térmico Lubrax Utile OT-100. Os resultados experimentais comprovam o 

funcionamento desse tipo de dessalinizador, visto que condições ideais para seu correto 

funcionamento só foram atingidas graças à instalação de uma bomba de deslocamento positivo 

que promoveu a circulação do óleo. Termopares instalados nos estágios da torre registraram o 

aumento de temperatura ao longo do dia. Picos de 77ºC foram medidos no tanque de 

armazenamento da torre. Valores médios de produção por dia são de 25 litros de água, com 

uma condutividade média sempre inferior a 10 μS/cm², o que representa uma eficiência na 

remoção de sais superior a 99%. No cálculo de desempenho, o melhor resultado foi obtido 

quando o sistema de bombeamento foi combinado com o uso de um refletor solar, obtendo o 

valor do GOR (Razão de ganho de saída) de 2,85. 
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ABSTRACT 

 

A solar desalination system basically has two components: the heating unit (solar collectors) 

and the desalination unit (tower). Among its main advantages, this device does not need 

electrical power to operate, since it is driven by thermosiphon. In its operation, brackish water 

is heated and it evaporates. The evaporated vapor rises and hits the coller walls of the above 

tray, where it condensates and drains through a specially designed geometry, structure to be 

finally by in a set of gutter. The already demineralized water flows through a main channel 

where it is stored in a container, outside the desalination tower. The resulting water from this 

process is pure and free from contamination, either microorganisms or salt. This study analyzes 

the performance of a desalination system with a desalination tower and a set of three solar 

collectors. The heat transfer medium between the collector and the tower was thermal oil flow, 

Lubrax Utile OT-100. The experimental results demonstrate the operation of this type of 

desalinator, since ideal conditions for its correct functioning was only achieved after the 

installation of a positive displacement pump, which that promoted the oil circulation. 

Thermocouples installed in the stages of tower registered the temperature increase throughout 

the day. Peaks of 77 ºC were measured in the storage tank of the tower. The mean values of 

production per day were 25 liters of desalinated water with an average conductivity always less 

than 10 μS / cm ², representing a salt removal efficiency greater than 99%. In performance 

calculation, the best result was obtained when the pumping system was combined with the use 

of a solar reflector, achieving GOR value of 2.85. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso fundamental para a existência de vida da maneira que é 

conhecida. Cerca de 71% da superfície terrestre está ocupada por água que, o equivale a um 

volume de aproximadamente 1,4 bilhões km³, fazendo dela a espécie química mais abundante 

no planeta terra.  

De toda água existente, 97,5% é salgada e apenas 2,5% é doce. Grande parte da 

água doce encontra-se em geleiras ou em regiões subterrâneas (aquíferos). Somente 0,77% de 

água doce é encontrada em rios, lagos, águas subterrâneas e na atmosfera (GRASSI, 2001). 

A Figura 1 representa graficamente de que forma a água está distribuída. 

 

Figura 1: Distribuição da água no planeta Terra. 

 

 

Fonte: Adaptado de GRASSI (2001). 

 

Em relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), foi divulgado que a 

ingestão de água contaminada mata anualmente 2,2 milhões de pessoas no planeta e que o 

consumo mundial de água dobra a cada 20 anos, acompanhando o ritmo de crescimento da 

população mundial. O mesmo relatório afirma que 25% da população mundial não têm acesso 

a uma quantidade mínima aceitável de água potável e que a disponibilidade de água per capita 

foi reduzida de 60% nos últimos 50 anos (WHO, 2006). 

Esse números alertam para uma grande escassez de água em um futuro próximo. 

Um dos principais desafios mundiais da atualidade é o atendimento a essa crescente demanda, 

não só por parte do consumo humano, mas também pela indústria e agricultura. 

Com o objetivo de buscar soluções para essa questão, foi realizado no Japão, em 

março de 2003, o III Fórum Mundial de Águas. Nesse fórum, foram acordadas medidas de 
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preservação de recursos hídricos. Os documentos assinados reafirmam a importância da água 

para a vida das pessoas e defendem que, para que ela não venha a faltar no século XXI, alguns 

desafios devem ser urgentemente superados, sendo eles: 

a) O atendimento das necessidades básicas da população. 

b) A garantia do abastecimento de alimentos. 

c) A proteção dos ecossistemas e mananciais. 

d) A administração de riscos. 

e) A valorização da água. 

f) A divisão de recursos hídricos. 

g) A eficiente administração de recursos hídricos. 

Embora a busca de soluções em esferas governamentais e acadêmicas em 

congressos internacionais já tenha sido debatida, todos os indivíduos podem e devem colaborar. 

A economia e o uso racional da água devem estar presentes nas atitudes diárias de cada um de 

nós. O uso irracional desse recurso poderá nos trazer drásticas consequências num futuro breve. 

 

1.1 O problema da água no Brasil 

 

O Brasil lidera como o maior detentor de reservas de água doce do planeta (12%), 

possuindo também a maior disponibilidade hídrica, com um total de 13,8% de toda rede fluvial 

existente no mundo. A distribuição territorial contudo não é uniforme, estando 68,5% dos 

recursos hídricos localizados na região Norte, que possui 7% da população brasileira; 6% na 

região Sudeste, com quase 43% da população; 3% na região Nordeste onde habitam 29% da 

população (ANA, 2009). 

Assim como ocorre em outros locais no planeta, no Brasil a água doce não está 

uniformemente distribuída. Há regiões de extrema escassez enquanto existem outras com 

relativa abundância. 

Dentre as regiões com escassez de água, pode-se citar a região nordeste, que é 

caracterizada por severos períodos de estiagem, provocada por diversos fatores: A 

predominância do clima semi-árido, a vegetação de caatinga e a baixa pluviosidade  

Grande parte da região nordeste do Brasil se caracteriza por apresentar um subsolo 

predominantemente rico em rochas cristalinas (de baixa permeabilidade) e sal, que inibem a 

formação de aquíferos. Os regimes de chuvas rápidas e fortes também impedem a penetração e 

acumulação da água no subsolo e interferem até mesmo nos regimes dos rios. A presença de 

sal no solo inibe a atividade agrícola. 
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Os poucos aquíferos que se desenvolvem na região nordeste se caracterizam pela 

forma descontínua de armazenamento. A água é armazenada em fendas/fraturas na rocha 

(aquífero fissural) e, em regiões de solos aluviais (aluvião) forma pequenos reservatórios, de 

qualidade baixa. Águas encontradas em fendas de rochas cristalinas são, em sua maioria, de 

qualidade inferior, normalmente servindo para o consumo animal; Às vezes, atendem ao 

consumo humano e raramente prestam-se para irrigação. As águas que têm contato com esse 

tipo de substrato se mineralizam com muita facilidade, tornando-se salinizadas (GRASSI, 

2001). 

Na tentativa de dirimir esses problemas, o Governo Federal tem feito investimentos 

como a criação do programa Água Doce do Ministério do Meio Ambiente, que pretende instalar 

1.200 sistemas de captação e dessalinização da água de poços salinos e salobros no semiárido 

brasileiro até 2014. Para chegar a esse patamar, deverão ser investidos 200 milhões de reais ao 

ano em equipamentos e capacitação de comunidades para operar os poços. Também há 

investimentos em outras esferas governamentais: em muitas prefeituras do nordeste, em 

especial as do Ceará, do Rio Grande do Norte, Piauí e Bahia, têm-se investido na utilização de 

dessalinizadores por osmose reversa, instalando esses equipamentos onde o problema da 

salinidade é mais crítico. 

Apenas no estado da Bahia, o programa “Água Doce” deve investir 61 milhões de 

reais entre 2012 e 2014 para beneficiar 60 mil famílias que sofrem com os longos períodos de 

estiagem (CASA CIVIL DA BAHIA, 2012). 

A solução do uso de unidades de dessalinização baseadas em dessalinizadores por 

osmose reversa é limitada principalmente quando se observam dois importantes aspectos: rede 

elétrica local e manutenção. 

Dessalinizadores de osmose reversa necessitam de intensa manutenção e mão de 

obra especializada, além de ser acionado necessariamente com energia elétrica, nem sempre 

disponíveis nas comunidades mais isoladas e que mais necessitam de água potável. 
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1.2 A energia solar térmica para fins de dessalinização e potencial solar de outras regiões 

do planeta. 

 

O uso da energia solar é uma alternativa energética para o processo de dessalinização. 

A racionalidade da proposta baseia-se no fato de que as regiões que mais sofrem com os 

problemas de escassez e salinidade da água são justamente as de maior potencial para o uso de 

soluções com energia solar. Além disso a energia solar apresenta uma série de vantagens do 

ponto de vista ambiental e de sustentabilidade. 

As desvantagens desse tipo de dessalinizador é que ele é totalmente dependente da 

presença do sol, apesar de produzir durante o turno da noite, graças à energia térmica acumulada 

durante o dia. Em dias chuvosos, a produção de água é deficitária durante o dia e principalmente 

à noite, tornando-o de uso secundário. 

A utilização de um dessalinizador que utilize energia solar seria ideal para esse tipo de 

região, não só por fazer o aproveitamento de uma energia renovável e abundante, mas também 

por não utilizar energia elétrica para seu funcionamento, tornando-o bastante versátil e capaz 

de operar à plena capacidade nos locais mais remotos do nosso planeta. 

Além da região nordeste do Brasil, outras localidades do planeta são apresentadas como 

regiões de grande potencial solar (Figura 2). Essas regiões são: região do norte da África, região 

nordeste da África, o oriente médio, grande parte da Austrália, região sudoeste dos Estados 

Unidos (Arizona, Califórnia e baixa Califórnia), norte do Chile e inúmeras ilhas do Oceano 

Pacífico.  

 

Figura 2: Avaliação dos recursos de energia solar de Julho/1983 a Junho/2005 

 
Fonte: Adaptado de Atmospheric science data center - NASA (2005) 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Levantamento Histórico 

 

Os primeiros indícios da utilização da energia solar térmica para fins de 

dessalinização datam da época dos antigos egípcios. Outras civilizações como a grega e os 

incas buscavam o conhecimento da melhor maneira de aproveitar a energia solar (GARCÍA-

RODRÍGUEZ, 2003). 

Alquimistas árabes usavam técnicas de destilação para obter água potável já no 

século XVI. Em 1593, o navegador “Sir” Richard Hawkins já empregava a destilação solar 

para obter água potável utilizando água do mar em suas viagens nos mares do sul. O primeiro 

dessalinizador que propiciou dados experimentais publicáveis foi projetado e construído por 

Charles Wilson, em Las Salinas, no Chile, em 1872. Essa instalação foi usada para suprir 20 

mil litros por dia de água potável para animais que trabalhavam nas minas e consistia de 64 

tanques de água (num total de 4.459m2) feitos de madeira pintada de negro com coberturas 

inclinadas, de vidro (DESTEFANI et al., 2007). 

 COOPER (1973) analisou quais fatores que determinavam a eficiência de um 

destilador solar de simples efeito. Ele descobriu que fatores como o isolamento das paredes, 

a declividade das cobertas de vidro e a espessura da lâmina de água tinham forte influência na 

eficiência. Seus resultados mostraram também que a eficiência de um destilador solar ideal 

não ultrapassava 60% e que em raras exceções, a eficiência excedia 50%. 

 DERONZIER et al., (1981) desenvolveram um protótipo de destilador solar de 

múltiplo efeito que foi posto a funcionar no sul da França, durante o verão. O dessalinizador 

era acoplado a coletores solares que possuíam uma área de superfície seletiva total de 270m², 

com um total de 12 estágios e uma capacidade de produção de 1m³/h. O calor proveniente da 

fonte solar era absorvido pelos coletores e então transmitido para a água a ser dessalinizada 

através de um trocador de calor. 

No Brasil, as primeiras experiências com destilação solar foram realizadas em 

1970, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Em 1987 a Petrobrás iniciou o seu programa 

de dessalinização de água do mar para atender às suas plataformas marítimas, usando o 

processo da osmose reversa, tendo esse processo sido usado pioneiramente no Brasil no estado 

da Bahia, para dessalinizar água salobra nos povoados de Olho D'Água das Moças, no 

município de Feira de Santana, e Malhador, no município de Ipiara (DESTEFANI et al., 

2007). 
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  (FERNÁNDEZ e CHARGOY (1990) projetaram e construíram um 

dessalinizador solar baseado na forma de bandejas empilhadas para destilação e recuperação 

de calor. O calor primeiramente era fornecido para a bandeja mais baixa que continha água 

salobra, que depois difundiam para as bandejas imediatamente acima. A ideia era o 

reaproveitamento do calor que passava pelo primeiro estágio para aqueçer o segundo, e assim 

por adiante. O experimento foi capaz de produzir um destilado maior do que o padrão usual 

de 4 litros/m² para um destilador do tipo tanque. 

 ADHIKARI et al. (1995) apresentaram um estudo teórico e desenvolveram um 

sistema experimental com três estágios de dessalinização para analisar o aumento da produção 

de água dessalinizada com o aumento do número de estágios num dessalinizador térmico com 

recuperação de calor. A principal conclusão desse estudo foi que para sistemas com o número 

de estágios superiores a oito, não ocorre ganho significativo na produção de destilado bem 

como no valor da razão de ganho de saída da torre de recuperação de calor. 

 SCHWARZER et al. (2001) apresentaram um estudo experimental e teórico  de 

uma torre de dessalinização térmica com recuperação de calor que funcionava com 

aquecimento de um óleo que trocava calor com a água a ser aquecida e dessalinizada. 

Equações de balanço de energia e massa foram apresentadas para o processo de dessalinização 

térmica, além dos resultados de simulação numérica. O dessalinizador era composto por um 

coletor solar ligado a um trocador de calor e uma torre de dessalinização com bandejas 

inclinadas de 15º e com seis estágios. Os resultados numéricos calculados mostraram uma 

taxa de produção podendo chegar aos 25 litros/m2/dia, que representa cinco vezes mais do que 

a taxa de produção de uma unidade de dessalinização do tipo bacia solar. Resultados físico-

químicos e bacteriológicos também foram apresentados nesse trabalho. 

 EL-NASHAR (2003) publicou um artigo que discute a influência da deposição 

de poeira no desempenho operacional da dessalinização solar de uma planta em Abu Dhabi, 

Emirados Árabes Unidos. Esta planta tem área total superficial dos coletores de 1864 m² e foi 

utilizado efeito de destilação múltipla em suas unidades, para a dessalinização da água do mar, 

com uma capacidade de 120 m3/dia de água destilada. A redução na transmitância do vidro, 

devido ao acúmulo de deposição sobre a quantidade de calor, foi medida e a sua influência 

sobre a produção foi estimada usando um programa de simulação. Seus resultados 

compararam resultados experimentais com simulações exibidas em forma de gráficos em 

barras, tomando como mês de referência o mês de janeiro. Boas aproximações foram 

conseguidas pelo software. Foi observado que a transmitância do vidro pode cair de 98% (para 

vidro limpo) até 70% para vidro empoeirado, o que impacta a produção de destilado em 40%. 
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 DELYANNIS (2003) publicou um artigo sobre o histórico da dessalinização e 

energias renováveis ao longo do século. Segundo o autor, livro do Antigo Testamento (Êxodo 

15, 22-25), já descrevia o processo de destilação da água. Posteriormente  foram apresentadas 

outras técnicas de destilação de água em diferentes épocas como o período medieval, o 

renascimento e o século XX, findando nos dias atuais.  

 BADRAN (2007) realizou pesquisas sobre um dessalinizador solar para os 

desertos áridos da Jordânia. Seu dessalinizador era composto por uma coberta de vidro com 

4mm e espessura, 1,46 m² de área e inclinada 32º. O tanque, localizado na base, podia conter 

um volume de água correspondente a 5 litros. O tanque foi produzido a fim de que se pudesse 

ter uma elevada absorção da radiação solar incidente. Observou-se também a influência de 

vários fatores na produção de água dessalinizada. Concluiu-se que a utilização de asfalto na 

bacia proporcionava um ganho de 29% e a combinação desse efeito com um aspersor 

melhorava a produção outros 22%. O autor evidencia que os efeitos de vento e temperatura 

tem efeito direto na produção de água. 

MATHIOULAKIS et al. (2007) apresentaram um trabalho de revisão e o estado 

da arte em dessalinização com ênfase em energia solar. Eles descreveram e apresentaram 

alguns valores das diversas tecnologias de dessalinização. Foram apresentadas na forma de 

fluxograma as possibilidades de diversas aplicações em energias renováveis para o processo 

de dessalinização. Nesse trabalho cita-se plantas de dessalinização com altas capacidades de 

produção de 130 até 200.000L/dia. 

 SARDELLA (2012) avaliou a aplicabilidade do uso de um destilador solar de 

água na aldeia de Budunbuto, no nordeste da Somália. O objetivo era estimar a produção de 

água a partir de reservatórios de concreto, comuns na região, conhecidos como Berkads. Para 

isso foram levados em consideração as dimensões do reservatório, o clima da região e o índice 

pluviométrico. Esse estudo ainda realizou um levantamento da demanda local de água. 

Utilizando métodos de simulação baseadas na equação de Penman foram estimadas perdas 

evaporativas em 1,4m³/dia por Berkads. A soma de produção de todos os Berkads da região 

analizada foi estimada entre 100 e 590 litros de água por dia, ao longo do  ano. Concluiu-se 

que a instalação de dessalinizadores nos Beerkads são uma boa aternativa para aquele 

povoado, porque a instalação seria capaz de produzir água potável suficiente para abastecer a 

demanda local. 

 REDDY et al. (2012) publicaram em um artigo, um novo dessalinizador solar 

desenvolvido que utiliza recuperação de calor latente. Um modelo numérico que opera 

segundo um regime transiente foi desenvolvido para o protótipo. Nesse artigo vários 
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parâmetros operacionais do sistema foram estudados para melhoria de desempenho. Para o 

protótipo estudado, os autores chegaram à conclusão que o aumento na produção de água se 

dava quando era usado um número de estágios igual a 4 e que o espaço ideal entre os estágios 

era de 100mm. A eficiência térmica global registrada na Índia foi de 53,9% e 29,6% para os 

meses de Março e Dezembro, respectivamente. A produção máxima de condensado foi 

registrada no mês de Março e totalizou 53 kg de água/m²/dia. 

 ZHAO E TIAN (2013) publicaram um artigo sobre o estado da arte do 

desenvolvimento das tecnologias em aplicações solares. Vários tipos de coletores são revistos 

e discutidos, incluindo os coletores planos e os concentradores, sendo estes estudados em 

termos de otimização óptica, redução da perda de calor, recuperação de calor, valorização e 

diferentes mecanismos de rastreamento. Entre os coletores não-concentrados, os do tipo PVT 

(photovoltaic-thermal) mostraram o melhor rendimento global. Conclui-se que sais fundidos 

com propriedades melhoradas estão classificados entre os melhores materiais para aplicações 

em armazenamento térmico de alta temperatura. 

XIAO et al. (2013) fizeram um trabalho de revisão onde categorizaram seis tipos 

de dessalinizadores solares com base nos formatos e designs utilizados em cada dispositivo. 

Foram detalhadas cada uma das seis propostas de dessalinizadores. Análises de processos de 

transferência de calor e massa foram realizadas para proporcionar melhor compreensão dos 

princípios reinantes em cada um deles. Concluiu-se que a pesquisa e desenvolvimento futuros 

tendem à criação de dessalinizadores de pequena escala de uso comercial para suprir a 

demanda de água pura em comunidades  remotas da ordem de 20 a 200 litros de água por dia, 

e que também é promissor o desenvovimento de sistemas de plantas solares, em especial as 

plantas solares concentradas (CSP – Concentrated Solar Power). 

 AHSAN et al. (2013) escreveram um artigo onde comparam seis modelos 

numéricos (alguns considerando a umidade do ar, outros não) que estimam a produção de 

água dessalinizada a partir de um destilador solar. Além disso, coeficientes de evaporação e 

condensação foram obtidos de forma experimental em um laboratório variando o fluxo de 

calor a e temperatura ambiente. Os modelos de Dunckle e Ueda para evaporação foram 

examidos e comparados com dois experimentos, no Japão e em Omã. Esses experimentos 

objetivavam também a obtenção de novas correlações que caracterizassem o processo 

evaporativo. As correlações obtidas foram comparadas com correlações existentes na 

literatura. Concluiu-se que as correlações empíricas presentes na literatura superestimavam a 

evaporação e condensação, e que correlações obtidas no trabalho se aproximavam mais dos 
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valores obtidos experimentalmente. Suas conclusões foram que os modelos mais atuais 

possuem menores desvios entre valores calculados e valores obtidos pelos experimentos. 

AYOUB e MALAEB (2014) publicaram um artigo no qual apresentam o 

desenvolvimento de um novo tipo de dessalinizador de simples estágio com cobertura de 

vidro, mas que nele era introduzido um cilíndrico oco de alumínio com 1 m² de área lateral e 

que realizava um movimento levemente rotativo. O cilindro tinha por objetivo aumentar a taxa 

de evaporação da água. Estudos comparativos foram feitos entre o sistema tradicional e o novo 

sistema  modificado, mostrando um aumento de produção de 0,9 - 1,4 litros/m²/dia para 2,5 - 

4,2 litros/m²/dia (ganho de 200% a 300% em produtividade de água), considerando um dia 

comum em Beirute (local onde foi realizado o experimento) com radiação de 19 MJ/m²/dia. 

No mesmo artigo também foi realizada uma análise de custo de equipamento a partir de 

levantamentos naquela região do Líbano. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O estudo dos processos de transferência de calor é importante para o entendimento 

do funcionamento e análise do desempenho do dessalinizador solar térmico com recuperação 

de calor. Por se tratar de um assunto amplamente presente na literatura, esses fundamentos 

teóricos estão apresentados no anexo. 

 

3.1 Tecnologias de dessalinização 

 

Há atualmente várias tecnologias para dessalinização de água, usadas em sua 

maioria para produção de água doce em grande escala. Entre as tecnologias disponíveis, podem-

se citar: Multi-Stage Flash (MSF), Multieffect distillation (MED), Freezing, Reverse Osmosis 

(RO), e Electro-Dialysis (ED)  (KHAN, 1986). 

O processo MSF baseia-se na geração de vapor a partir da água salobra devido à 

diminuição brusca de pressão quando a água salobra entra em uma câmara evacuada. O 

processo é repetido em sucessivos estágios, com sucessivas quedas de pressão. Este processo 

exige uma fonte externa de vapor em uma temperatura, geralmente, em torno de 100 ºC. A 

temperatura máxima do processo é limitada pela concentração de sal, bem como pelo limite 

máximo de desempenho do processo (GARCÍA-RODRÍGUEZ, 2003). 

O processo MED baseia-se na geração de vapor a partir de energia térmica pela 

água salobra. O vapor produzido em uma estágio gera vapor no estágio seguinte, estando este 

estágio seguinte a uma pressão e temperatura mais baixas. As plantas deste processo 

normalmente utilizam uma fonte externa de vapor em uma temperatura, geralmente, em torno 

de 70 ºC (GARCÍA-RODRÍGUEZ, 2003). 

O método de dessalinização por congelamento (freezing) tem sido proposto a várias 

décadas, contudo poucas instalações foram desenvolvidas utilizando tal princípio, no qual a 

água, após ser submetida a uma baixa pressão, evapora retirando calor da vizinhança, dando 

início à formação de cristais de gelo e a um rejeito salino concentrado. Tal tecnologia baseia-

se no princípio de que a energia termodinâmica mínima requerida para se congelar a água é 

menor do que para evaporá-la. O calor latente de fusão da água é de 6,01 kJ/mol enquanto o 

calor latente de vaporização a 100 ºC é de 40,66 kJ/mol). Existe ainda uma outra vantagem 

nessa tecnologia, que é o baixo potencial de corrosão devido às baixas temperaturas envolvidas 

no processo. A desvantagem desse sistema está na dificuldade de se processar o gelo 

(RODRIGUES, 2010). 
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No processo de osmose reversa (RO) não ocorre mudança de fase da água, nem há 

necessidade de grandes trocas térmicas. O processo baseia-se no princípio de separação dos sais 

a partir de uma membrana semipermeável suportando um fluxo de água salgada a uma pressão 

elevada. Tal membrana possui características de permitir a passagem das moléculas de água e 

de reter as moléculas de sais, o que resulta em um fluxo concentrado de sais e outro com 

pequenas quantidades de sais que não foram retidos na membrana. Para se conseguir pressões 

elevadas, acima da pressão osmótica, é utilizado um conjunto de bombas de alta pressão. As 

bombas consomem energia elétrica que pode ser proveniente de diferentes fontes. A vantagem 

dessa tecnologia é a alta taxa de produção de água dessalinizada e considerável qualidade. A 

desvantagem é o alto custo da instalação e das manutenções (GARCÍA-RODRÍGUEZ, 2003). 

No processo de eletrodiálise, uma solução iônica é bombeada através de um 

recipiente contendo eletrodos e membranas seletivas dispostas alternadamente que retêm 

cátions e ânions. Quando os eletrodos são ligados a uma fonte de corrente contínua, a corrente 

é transportada pela solução e os íons tendem a migrar para o eletrodo de carga oposta, ânodo 

ou cátodo. Para que o fenômeno de dessalinização ocorra, é necessário que as membranas 

seletivas sejam posicionadas alternadamente entre os eletrodos para concentrar os íons em um 

determinado fluxo, tornando assim o outro fluxo com a concentração bem mais baixa de sais 

ou íons. Em um lado os cátions são atraídos pelo cátodo, passam pela membrana seletiva de 

cátions e são posteriormente retidos na membrana seletiva de ânions. Do lado oposto, os íons 

são atraídos pelo ânodo, passam pela membrana seletiva de ânions e são posteriormente retidos 

na membrana de cátions. Os espaços entre as membranas são chamados de células, os pares de 

células possuem uma célula na qual os íons migram tornando o fluxo diluído e outra na qual os 

íons se concentram. Uma únidade básica de eletrodiálise é composta por centenas de células 

(GARCÍA-RODRÍGUEZ, 2003). 

Dentre as tecnologias disponíveis, as de dessalinização térmica (MSF e MEE), são 

atualmente as mais amplamente utilizadas. Nesse grupo, a MSF é a mais comumente utilizada 

devido a razões históricas. Por outro lado, foi provado que os processos de dessalinização que 

utilizam a evaporação de múltiplo efeito (MEE) são mais eficientes que MSF (WADE, 1999). 

 

 

 

 

 



25 

 

3.2 Dessalinizador solar térmico com recuperação de calor 

 

Os coletores solares absorvem a radiação solar provocando o aquecimento do fluido 

de trabalho (água ou óleo) que se move em circuito de sifão térmico para o tanque de 

armazenamento da torre. 

A torre é composta pelo tanque de armazenamento e múltiplos estágios de 

recuperação de calor. Cada estágio é formado por canais de escoamento e uma bandeja metálica 

encaixados em um perfil geralmente retangular. 

Na torre, os múltiplos estágios de evaporação-condensação são arranjados 

verticalmente. O processo de dessalinização funciona com o aquecimento e evaporação da água 

no tanque de armazenamento e sua condensação na bandeja metálica do primeiro estágio. A 

condensação ocorre devido ao contato do vapor d’água com a superfície da bandeja metálica 

do estágio, que está a uma temperatura inferior. Cada estágio recupera calor de condensação do 

vapor produzido no estágio imediatamente inferior. O líquido condensado escorre nas 

superfícies inclinadas e flui através de canais de escoamento (calhas), o que ocorre de forma 

semelhante para cada estágio. O total de líquido condensado (água dessalinizada) é então 

armazenado em um único recipiente. A Figura 3 mostra o esquema de um dessalinizador com 

recuperação de calor com três estágios. 

 

Figura 3: Dessalinizador solar de três estágios. 

 
Fonte: Adaptado de AGUIAR, et al. (2013). 
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O dessalinizador térmico com recuperação de calor é um sistema que utiliza a 

energia térmica de forma mais eficiente devido aos estágios de recuperação de calor, 

possibilitando assim uma maior produção de água dessalinizada. 

Diferentes tipos de dessalinizadores solares térmicos podem ser encontrados na 

literatura (DUNKLE, 1961), (ZHANG et al., 2003) entre outros. O modelo mais simples é o 

dessalinizador tipo tanque, que tem como principal vantagem o baixo custo de instalação, tendo 

como desvantagens a baixa eficiência e a acumulação de sais e algas em sua base. Suas 

características são a facilidade de construção e a sua baixa produtividade, que varia na faixa de 

2-6 L/m²dia. 

Outro tipo de coletor que pode ser adapatado para fins de dessalinização, em um 

dos projetos do LESGN, o coletor para o acionamento da torre, é um tipo conhecido pelo nome 

de tubos evacuados. Nesse tipo de coletor a radiação solar é mais eficazmente absorvida e 

transmitida para a água que se encontra dentro do tubo. As perdas de calor por condução e 

convecção para o ambiente são significativamente reduzidas porque o vácuo presente entre os 

tubos interno e externo dificultam a perda de calor por essas modalidades. Além disso, os tubos 

internos podem ser revestidos por superfície seletiva, o que otimiza ainda mais a abosorção de 

calor proveniente da radiação solar inciente nos tubos. 

A Figura 4 ilustra um exemplo de coletor de tubo evacuado com superfície seletiva, 

composto por  25 tubos acoplados a uma torre de dessalinização montada com cinco estágios 

com perfis de poliuretano. 
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Figura 4: Dessalinizador solar com coletores de tubos evacuados. 

 
Fonte: Adaptado de RODRIGUES (2010). 

 

3.3 Coletores solares planos 

 

O objetivo principal de qualquer sistema de energia solar é coletar a radiação solar 

e convertê-la em energia útil. O desempenho do sistema depende de vários fatores, que incluem 

a disponibilidade de energia solar, a temperatura ambiente, as características da demanda de 

energia e especialmente as características do próprio sistema de energia solar. 

Vários tipos de coletores térmicos, que transformam a radiação solar incidente em 

calor estão disponíveis no mercado e a seleção de um ou outro dependerá da aplicação desejada. 

Uma das classificações mais usadas leva em conta a mudança de seu posicionamento ao passar 

do dia, podendo ser do tipo fixo ou rastreado. 

Coletores de placa plana fixos são projetados para aplicações que necessitam de 

fornecimento de energia a temperaturas moderadas, aquecendo o fluido a cerca de 100ºC acima 

da temperatura ambiente, absorvendo tanto a radiação direta como a difusa. Sua principal 

aplicação é para o aquecimento de água (DUFFIE e BECKMAN, 2006). 

Coletores de placa plana são os mais usados por diversos fatores, tais como: 

facilidade de manutenção, baixo custo de montagem, bom desempenho, confiabilidade 

desejável. 
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Coletores rastreadores são geralmente usados para aplicações especiais de alta 

temperatura. Coletores fixos são mais simples e embora sua posição possa ser ajustada 

manualmente, eles permanecem “fixos” ao longo do dia. Coletores fixos são menos eficientes 

que os coletores rastreadores; entretanto eles são preferidos por serem menos dispendiosos, 

tanto para se comprar como para se manter. 

Coletores podem também ser classificados como do tipo concentradores de tubos 

evacuados ou placas planas. Os do tipo concentradores usam superfícies espelhadas e curvadas 

ou lentes para focalizar a energia solar coletada em áreas menores, obtendo temperaturas de 

trabalho mais elevadas. Coletores de tubos evacuados serão comentados mais adiante. 

Para todas as classificações, um coletor solar é um dispositivo onde se pode 

verificar a transmissão de calor através dos três processos: condução, convecção e radiação. 

A Figura 5 ilustra os componentes básicos de um coletor solar de placa plana. 

 

Figura 5: Coletor Solar de placa plana em corte 

 

 
Fonte: Adaptado de DUFFIE e BECKMAN (2006). 

  

A energia solar incidente por radiação é absorvida pela superfície absorvedora do 

coletor (aletas). Estas então transmitem calor para o fluido que passa no interior da tubulação 

de cobre (serpentina), sendo uma pequena parte refletida para a superfície interna do vidro, 

retransmitindo-a novamente para o coletor. 

Tal efeito pode ser comparado a uma estufa, onde o calor recebido por radiação é 

reverberado entre as duas superfícies (vidro e superfície absorvedora), potencializando o ganho 

térmico no equipamento (Figura 6). 
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Figura 6: Princípio do “efeito estufa” em coletores solares. 

 
Fonte: Adaptado de PALZ (1981). 

 

3.3.1 Superfícies absorvedoras 

 

Em geral, coletores de placa plana sem superfícies seletivas operam em 

temperaturas superiores a 100ºC, sendo utilizados no aquecimento de água, em processos de 

secagem, etc. Existem aplicações práticas como fogões solares, sistemas de refrigeração, 

dessalinizadores térmicos, onde são necessárias temperaturas mais elevadas que só são 

alcançadas pelo uso de superfícies seletivas. Para alta eficiência, os coletores solares devem 

possuir um máximo de absorbância no espectro solar, enquanto mantém um mínimo de 

emitância no infravermelho (GOMES, 2001). 

Revestimentos seletivos são obtidos pela deposição de películas de vários metais, 

ex: niquel negroeletrolítico ou berílio; óxidos metálicos, ex: óxido de cobre obtidos 

quimicamente, óxido de cobalto, óxido de níquel, ou camadas de Fe2O3, MgF2, SiO, SiN, 

depositadas a vapor, de modo a obter um efeito de interferência na luz. O silício e outros 

semicondutores, com alta absortância na faixa visível e transmitância no infravermelho, são 

também meteriais seletivos. Em qualquer caso é importante combinar uma alta absortividade 

com uma elevada relação absortância/emitância (PALZ, 1981). 
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3.3.2 Vidro, serpentina, isolante térmico e caixa de alumínio. 

 

A cobertura de vidro fixada acima das aletas é fabricada em material transparente à 

luz visível e ultravioleta, e reflexiva para a luz infravermelha emitida pelas aletas. A luz 

infravermelha refletida pelo vidro é reemitida em várias direções: parte é emitida para o exterior 

e perdida; a outra parte é reemitida para as aletas que as absorve novamente (PALZ, 1981). 

Ao longo de um dia, essa absorção e reabsorção fazem com que a temperatura na 

serpentina aumente de forma mais acentuada. 

Serpentinas dos coletores solares são geralmente feitas de cobre, por possuir um 

elevado valor de condutividade térmica aliado a baixo custo de material e facilidade de 

fabricação, tornando-o uma boa opção para essa aplicação. 

Abaixo da serpentina, localiza-se o isolante térmico, responsável por isolar 

termicamente a face inferior da serpentina. Para coletores que não possuem superfície seletiva, 

normalmente usam-se placas de poliuretano. Já em coletores de maior eficiência, que possuem 

superfície seletiva e que consequentemente atingem temperaturas superiores a 100ºC, 

normalmente são usadas mantas de lã de vidro ou lã de rocha, capazes de suportar temperaturas 

de 300ºC e 500ºC, respectivamente. 

 

3.4 Circuito de sifão térmico 

 

O funcionamento de um termossifão é totalmente autônomo e baseia-se no princípio de 

circulação natural, dispensando os sistemas de circulação auxiliares e de controle.  

O fluído térmico, que circula entre o coletor e o tanque do sistema, é aquecido pela 

radiação solar captada nos coletores, originando um aumento de temperatura no mesmo. As 

diferenças de temperatura experimentadas pela massa fluida originam diferenças de densidades, 

obrigando a uma movimentação natural interna ao fluído. Para o caso de um circuito com água, 

as parcelas mais quentes da água são as que possuem menor densidade e, portanto, tendem a 

migrar para regiões superficiais do líquido por ação de forças de empuxo, enquanto que as 

parcelas mais frias (mais densas) da mesma massa de água são forçadas a ocupar as regiões de 

menores cotas, ou seja, nas partes inferiores do líquido, surgindo assim o que se conhece como 

convecção natural.  

Um aquecedor em circulação natural ou termossifão é mostrado na Figura 7. O 

reservatório está localizado acima da cota do coletor solar e a água circula por convecção 
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natural, sempre que os raios solares incidem no coletor, aquecendo a água e assim estabelecendo 

diferenças de temperatura que ocasionam diferenças de densidade. 

 

Figura 7: Sistema de aquecimento solar em circulação natural 

 
Fonte: Adaptado de DUFFIE e BECKMAN (2006). 

 

A diferença de densidade é função da diferença de temperatura e a vazão do sistema é 

função do ganho útil do coletor. Sob essas circunstâncias, esses sistema são auto-reguláveis, no 

qual o aumento da temperatura leva a um aumento da vazão mássica através dos coletores. 

(DUFFIE e BECKMAN, 2006). 

Uma particularidade desse sistema é a necessidade de que o reservatório esteja 

obrigatoriamente acima do nível dos coletores, o que, por vezes, pode provocar alguma 

dificuldade. Isso se faz necessário para permitir a circulação natural, sendo para tal desejável 

ainda deixar uma distância vertical mínima entre o topo do coletor e a base do reservatório 

térmico. 

Existe também a possibilidade de circulação reversa, ocorrendo sempre que a radiação 

for insuficiente para aquecer o fluido no coletor, ao mesmo tempo que o fluido dentro do 

reservatório estiver aquecido e que a massa de líquido dentro do coletor estiver a uma 

temperatura mais baixa. 

Se o reservatório estiver acima do nível do coletor, haverá sempre uma coluna de líquido 

quente na tubulação isolada que liga a saída do coletor ao reservatório, a qual tenderá a 

balancear a diferença de pressão, reduzindo o efeito da circulação reversa. 
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Por fim, a circulação reversa diminui com o aumento do isolamento da tubulação 

hidráulica que interliga o arranjo de coletores e o reservatório térmico. 

Nos últimos anos, diversas investigações científicas acerca destes sistemas têm sido 

realizadas com diferentes graus de detalhamento e profundidade. Destas, os poucos trabalhos 

experimentais enfrentam sempre dificuldades quando da avaliação da vazão mássica de 

circulação da água no sistema, isto porque qualquer acessório incluído ao longo do sistema (por 

exemplo, um fluxímetro) altera a perda de carga, e consequentemente a magnitude da vazão 

mássica e os perfis de temperatura. Desta maneira, o comportamento térmico avaliado não 

representa o sistema. Existem alguns procedimentos experimentais para a quantificação da 

vazão que podem ser empregados sem afetar o sistema, como os sensores de vazão baseados 

no efeito Doppler. No entanto, estes instrumentos requerem um investimento alto (SIQUEIRA, 

2003). 
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4 OBJETIVOS  

 

Recuperar, operar e testar em campo um novo sistema de absorção de energia solar 

de um dessalinizador solar com torre de recuperação de calor, similar ao da Figura 3. Realizar 

a recuperação do novo circuito de absorção de radiação solar com óleo térmico como  fluido de 

trabalho. Comparar seu desempenho com um dessalinizador similar em funcionamento com 

água como fluido de trabalho. 

As etapas de trabalho realizadas foram: 

a) Recuperar três coletores solares de 2 m² de área de face. 

 

b) Realizar manutenção na torre de dessalinização a ser usada no sistema. 

 

c) Elaborar e executar um projeto de instalação do circuito de sifão térmico para 

operação com ou sem bomba de circulação de óleo. 

 

d) Testar a estanqueidade do circuito e isolar todas as conexões com borracha 

elastomérica resistente a alta temperatura. 

 

e) Adaptar o sistema de medição e coleta de dados para realizar medições de 

temperaturas de cada estágio, onde foram necessários termopares ligados a um 

datalogger, previamente instalado e em funcionamento no local. 

 

f) Operar o dessalinizador e realizações das medições de campo: 

 

f.1) Realizar medições de temperatura, radiação, produção e condutividade 

elétrica da água produzida.  

f.2) Comparar parâmetros operacionais para duas situações de operação com 

óleo: com uso de refletor e sem uso de refletor. 

f.3) Comparar seu desempenho com o dessalinizador que trabalha com água 

como fluido de transporte. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada na montagem do sistema de 

dessalinização térmica utilizando óleo como fluido de troca térmica. Apresenta também os 

materiais que foram utilizados, além do sequenciamento das etapas de manutenção e 

configuração geral do sistema. 

As seções apresentadas seguem a sequência aproximada das etapas de trabalho 

apresentadas no capítulo 4. 

5.1 Descrição dos materiais dos Coletores e Torre de dessalinização) 

 

Para a montagem do sistema, foram recuperados três coletores do tipo placa plana de 

dois fabricantes diferentes, com área total de absorção de 7,44m². Esses coletores apresentam 

as seguintes características: 

 

Tabela 1: Especificações dos coletores solares usados no experimento. 

Fabricante SESOL GmbH Arcon Solvame 

Modelo Sesol 1/2 Arcon STU-VNA 

Quantidade  1 2 

Tipo Placa plana Placa plana 

Pressão de Operação [bar] 6  6 

Pressão de Teste [bar] 12 7,8 

Peso líquido [kg] 45 45 

Dimensões (comprimento[m] x altura[m]) 1,17 x 1,96 1,22 x 2,26 

Área de Absorção [m²] 2,3 2,57 

Revestimento das aletas Superfície 

Seletiva 

Superfície 

Seletiva 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

A torre de dessalinização acoplada aos coletores mostrada na Figura 8 é composta por 

sete bandejas de alumínio organizadas na forma de um empilhamento, perfazendo um total de 

sete estágios de recuperação de calor. Ligada à torre há uma a mangueira para alimentação, que 

repõe água no sistema pela sétima bandeja. 
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Figura 8: Torre de dessalinização com sete estágios. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Na base na torre, existe um tanque de óleo em formato de prisma, fabricado em aço 

inoxidável, e soldado em todas suas arestas. O tanque possui três aberturas, sendo duas 

rosqueadas para conexões de entrada e saída do fluido, e uma que funciona como estravasor de 

líquido. Esse tanque possui dois espaços, um superior e um inferior separados por uma chapa 

de aço inoxidável, isolando um espaço do outro. No espaço inferior flui o óleo térmico 

proveniente dos coletores e no espaço superior, funciona como tanque de armazenamento de 

água a ser dessalinizada. É nesse tanque onde ocorre a transferência de calor do óleo aquecido 

nos coletores para a água salobra armazenada e, consequentemente, o aquecimento de toda a 

torre de dessalinização. 

Acima do tanque está localizada a primeira bandeja de alumínio, que possui uma 

geometria e forma de “W” especialmente otimizada de modo a promover a condensação da 

água e a coleta do condensado em sua superfície inferior. 

Para o segundo estágio, o calor é reaproveitado, aquecendo a massa de água nessa 

segunda bandeja, efetuando o processo de recuperação de calor, no qual o calor é reaproveitado 

para o aquecimento do estágio imediatamente acima. Esse reaquecimento é repetido para os 

sete estágios da torre de dessalinização. 
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Também pela Figura 8 é possível identificar placas de poliuretano revestidas de chapas 

com alumínio e fixadas com rebites em todas as seis faces da torre. Essas placas têm dupla 

função: A função estrutural da torre e o seu isolamento térmico. 

5.2 Recuperação 

 

Essa seção apresenta as atividades realizadas na recuperação dos coletores e das 

bandejas 

 

a) Coletores 

 

A manutenção teve início com a completa desmontagem dos coletores. Os vidros 

temperados que os cobrem foram retirados para uma completa limpeza. 

Em um dos coletores, foi percebido que o vidro estava com um alto grau de 

opacidade provocado por incrustação superficial de calcário. Foram realizados procedimentos 

químicos e físicos para efetuar a remoção do calcário.  

 

a.1) Procedimento químico: Aplicou-se ácido acético aquecido a 50ºC e diluído em 

água na proporção de 10:1. 

a.2) Procedimento físico: Lavou-se a área de superfície do vidro com um jato de 

água a alta pressão. 

 

Ao final dos procedimentos, o vidro apresentou transparência suficiente para 

realização do experimento. 

Nas aletas e tubulação interna dos coletores, realizou-se um teste simples para 

detecção de vazamentos. Posicionou-se o coletor verticalmente e a tubulação foi preenchida até 

seu limite com óleo. Nesse teste, qualquer vazamento seria detectado. O teste foi realizado para 

todos os coletores, e foram perceptíveis alguns pontos de vazamentos. A correção dos 

vazamentos foi feita por meio de brasagem, utilizando vareta de solda do tipo foscoper, 

específica para cobre. 

Também foram substituídos os isolamentos térmicos internos dos coletores, 

montados desta vez com manta de lã de rocha, que é capaz de suportar temperaturas de até 

500ºC. 

Os coletores foram montados e lacrados utilizando rebites e silicone transparente, 

para evitar entrada de umidade e degradação do isolamento térmico utilizado. 
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b) Bandejas e torre de dessalinização 

 

A etapa de manutenção da torre iniciou com a retirada de todas as bandejas e 

lavagem com água e sabão. Em seguida foi percebido que seria necessária a soldagem em 

alguns pontos onde havia deformações ao longo da união das chapas de alumínio. 

Feita a soldagem, foi aplicado silicone de uso profissional da marca Orbived, que é 

resistente a altas temperaturas (até 260ºC continuamente ou até 315ºC intermitente), para 

vedação dos cantos, como mostra a Figura 9. 

 

Figura 9: Silicone aplicado no perímetro soldado. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

As bandejas passaram por teste de vazamentos, e observou-se que todas elas 

estavam estanques. A estanqueidade das bandejas é fundamental que se possa garantir a não 

contaminação da água dessalinizada com possíveis vazamentos da água salobra contida nas 

bandejas. 

Quando em uso, foi percebida nas bandejas a formação de fungos de coloração 

esbranquiçada por toda a superfície. Adotou-se então uma medida que havia sido tomada 

quando da primeira vez que os dessalinizadores foram montados. Foi aplicado nas bandejas um 
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revestimento de material semelhante a película de acetato ultra fina, capaz de reter toda água e 

o sal (que iria se formar) e capaz de suportar e garantir estanqueidade mesmo a altas 

temperaturas. Essa película reduzia a condução de calor pela bandeja, eliminava o problema de 

contaminação da água dessalinizada e também ajudava a inibir a formação dos fungos, já que 

a água e o alumínio não estariam em contato direto. 

Na torre de dessalinização, não foram encontrados problemas relacionados ao 

tanque, nem na estrutura de alumínio. Nas placas de poliuretano, apenas uma limpeza com jato 

de água a alta pressão foi realizada. 

5.3 Preparação do experimento 

 

Os procedimentos seguintes foram necessários para a operação inicial do sistema: 

 

a) Realizar a manutenção da torre de dessalinização e coletores solares. 

a.1) Preparação e verificação da torre de dessalinização. 

a.2) Verificação o estado das bandejas, realizar limpeza, e corrigir eventuais 

empenamentos e problemas dimensionais. 

a.3) Verificação dos coletores solares usados, corrigindo qualquer problema de 

obstrução da tubulação e vazamentos, assim como conferência das condições de 

uso das uniões e realizações das substituições de itens avariados por conexões 

novas.  

a.4) Brasagem de novas conexões.  

 

b) Operação do sistema com óleo e preparação para primeiras medições. 

b.1) Inserção de óleo no sistema e correções de eventuais vazamentos da tubulação, 

conexões e tanque.  

b.2) Inserção de termopares em pontos de interesse (entrada / saída do tanque de óleo 

e bandejas). 

b.3) Medição continuada de temperatura através de um coletor de dados (datalogger). 

b.4) Ajustes finais. 

 

c) Coleta de dados. 

c.1) Verificação da consistência dos dados das temperaturas registradas pelo 

datalogger. 
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c.2) Coleta manual da água dessalinizada, registrando dados de volume produzido e 

qualidade.  

c.3) Comparação da produção, temperaturas e qualidade da água produzida do sistema 

que opera com água e que opera com óleo. 

5.4 Outros componentes e materiais 

 

a) Características do Óleo 

 

Os principais fatores que influenciaram na seleção do óleo que aciona a torre de 

dessalinização foram: condutividade térmica, densidade, calor específico e viscosidade. Essas 

propriedades estão presentes no anexo. 

Para este experimento, o óleo mineral selecionado foi o Lubrax Utile OT-100 

fabricado pela Petrobras, por ser um óleo nacional com as melhores propriedades térmicas para 

as necessidades do experimento. Ele apresenta também baixa toxidade, baixo custo (quando 

comparado aos óleos importados) e bons resultados em utilizações anteriores realizadas no 

laboratório. 

Outras características como: baixa toxidade, relativo baixo custo e experiências 

anteriores também foram fundamentais para a escolha desse óleo. 

 

b) Tanque de expansão 

 

A utilização de um tanque de expansão se faz necessário nesse tipo de sistema 

porque uma das características do óleo selecionado é seu alto coeficiente de expansão térmica. 

O tanque de expansão instalado nesse sistema é responsável por conter as variações 

volumétricas do líquido mantendo-o à pressão atmosférica. 

Os líquidos não apresentam forma própria, no entanto, eles obedecem a uma lei 

idêntica à lei da dilatação linear. Para a dilatação dos líquidos, considera-se apenas a dilatação 

térmica volumétrica. 

 

c) Tubulação e conexões 

 

Para o acoplamento do conjunto de coletores, optou-se por utilizar tubulação de 

cobre de diâmetro nominal de ¾ de polegada (19,05mm) em todo o sistema. Curvas do tipo 

joelho e tês, de mesmo diâmetro nominal e sem costura, foram selecionadas para proporcionar 
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ao sistema uma menor perda de carga. Luvas de união e conexões roscadas, ambas de latão 

compuseram o restante dos acoplamentos do sistema. Nesses acoplamentos, foram realizadas 

soldaduras com varetas do tipo foscoper e solda prata, procedimento conhecido como brasagem. 

Tal processo é realizado na maioria das vezes com o emprego de fluxo. 

Diferentemente da soldagem elétrica (MIG/MAG/TIG), o material de adição ou de brasagem 

tem um ponto de fusão mais baixo do que o material de base que está sendo brasado. 

A temperatura de fusão do material de base não é atingida. As vantagens do uso da brasagem 

para esse tipo de aplicação são diversas, dentre as principais, podem-se citar: 

 

c.1)   Proporciona considerável resistência mecânica 

c.2)  É um processo que possibilita grande penetração, proporcionando uniões 

estanques, por isso indicada para vedações de conexões. 

c.3)   Como o metal de adição flui por capilaridade, possibilita uso em locais de difícil 

acesso. 

c.4)   É comumente utilizada para unir matérias como cobre/cobre e cobre/latão, que 

corresponde justamente aos materiais de maior uso nesse tipo de aplicação 

(coletores solares). 

c.5)    Baixo custo e bom acabamento, tornando-o ideal para essa aplicação. 

c.6)    Suporta temperaturas de trabalho na faixa de -50ºC ~ 200ºC. 

 

Conexões unidas por meio da brasagem são realizadas em grande escala na indústria 

do ar condicionado e solar térmica, quando se deseja realizar o acoplamento das máquinas 

(condensadora e evaporadora) à rede frigorígena ou no acoplamento de coletores solares, o que 

garante suficiente confiabilidade. 

 

d) Isolamento térmico da tubulação 

 

Com o sistema já em funcionamento, foi feito o isolamento térmico da tubulação e 

das conexões. O isolamento térmico reduz significativamente as perdas de calor pela tubulação, 

fazendo com que o óleo atinja temperaturas mais elevadas quando chega ao tanque, impactando 

diretamente nas temperaturas medidas no interior da torre. 

Experimentos anteriores no laboratório têm mostrado que o uso de borracha 

elastomérica especial para isolamento em altas temperaturas tem real eficiência e capacidade 

de proteção contra raios UV, mantendo sua capacidade de isolamento nas condições climáticas 
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por longos períodos. Além disso, a instalação desse tipo de isolamento não requer qualquer tipo 

de proteção, diferentemente do que acontece quando se trabalha com lã de vidro ou lã de rocha, 

onde é imperativo o uso de proteção contra umidade (efetuar ensacamento da manta além de 

revesti-la com alumínio corrugado para proteção contra as intempéres).  

 Para este experimento foi usada borracha elastomérica da linha HT (High 

Temperature) fabricada pela Armacell, no formato de calha, própria para o acoplamento em 

tubulação de diâmetro ¾ de polegada ou 19 milímetros, fixada com fita adesiva reforçada. 

5.5 Arranjo e projeto desenvolvido 

 

Após a conclusão das etapas de manutenção dos três coletores, da torre de 

dessalinização e fabricação da tubulação, foi dado início ao desenvolvimento do projeto de 

montagem por meio de um software CAD (Figura 10). 

Com o fechamento da tubulação de cobre, foi possível realizar o levantamento de 

material necessário. As medidas dos tubos e o quantitativo de conexões, joelhos, luvas de uniões 

e outros itens. A execução seguiu a previsão da configuração em projeto. 

 

Figura 10: Projeto desenvolvido em software CAD 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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5.6 Medições experimentais 

 

As medições de temperatura foram realizadas por meio de termopares tipo K 

(Precisão de 41 µV/°C) conectados a um datalogger modelo OM-420 da OMEGA (Figura 11), 

com capacidade de registrar dados de 16 canais simultaneamente, realizando medições a cada 

segundo, e armazenando a média de cada minuto. 

 

Figura 11: Datalogger Omega modelo OM-420 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Além das temperaturas, o datalogger armazena também dados de radiação global 

por meio de um piranômetro modelo CM21 da KIPP/ZONEN com sensibilidade de 11,10 x 10-

6 V/W.m-2 instalado a mesma altura e ângulo de inclinação dos coletores. 

a) Medições de Salinidade 

 

A condutividade elétrica é uma medição da capacidade que a água possui de 

conduzir eletricidade. Esse parâmetro está relacionado à presença de íons dissolvidos na água. 

Quanto maior a quantidade de íons dissolvidos, maior o valor da leitura no instrumento. Para 

um experimento com água dessalinizada, se espera obter baixos valores de condutividade. 

Para medição da condutividade da água produzida, o laboratório conta com um 

condutivímetro de bancada modelo CDB-70 da OMEGA que possui cinco possibilidades de 
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ajuste da faixa de medição, que são: até 20μS/cm², até 200μS/cm²,  até 2000μS/cm², até 

20mS/cm², até 200mS/cm². Para esse teste, quanto menor o valor de condutividade medida, 

mais bem sucedido é o processo de dessalinização.  

Na medição da produção (volume de água coletada na saída da torre) foi usado um 

reservatório com capacidade total de 60 litros, graduado a cada 5 litros. 

5.7 Operação do sistema 

 

O dessalinizador com circuito de óleo térmico, objetivo deste trabalho, foi instalado 

ao lado do dessalinizador com circuito térmico de água, existente no laboratório. Os dois 

dessalinizadores, lado a lado, foram postos para operar de forma simultânea. Um piranômetro 

instalado a mesma altura dos coletores e entre os dessalinizadores media a radiação solar local 

recebida pelo conjunto. 

A Figura 12 ilustra os sistemas testados. À esquerda da Figura 12, o dessalinizador 

acionado por óleo térmico, já à direita, o dessalinizador acionado por água, instalados sem 

refletor. 

Seis termopares foram instalados em pontos pré-determinados da torre de 

dessalinização do sistema com óleo, sendo estes: entrada de óleo, saída de óleo, tanque de 

armazenamento, primeiro, terceiro e quarto estágios da torre. 

Dados de temperatura dos estágios, de temperaturas das entradas e saídas dos 

tanques de água e óleo foram armazenados no datalogger e posteriormente tratados em 

planilhas de cálculo em um computador. Dados como volume de água produzida e salinidade 

foram medidos manualmente. 

Lateralmente à torre de dessalinização, estavam localizados dois tanques de coleta 

de água dessalinizada, responsáveis por armazenar toda a água produzida em um dado período. 

Ambos os tanques foram testados e devidamente graduados, sendo os dois idênticos (Figura 

12). 
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Figura 12: Experimento montado.  

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Figura 13 mostra em detalhe, o tanque de expansão, com tampa aberta para a 

atmosfera e o tanque de armazenamento de água dessalinizada. 
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Figura 13: Tanque de água dessalinizada, tanque de expansão, tampa aberta para atmosfera.

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

a) Instalação do refletor 

 

Experimentos anteriores mostraram que o uso de refletores planos metálicos 

proporcionam um ganho da ordem de 20% a 30% na radiação incidente nos coletores.  

Foi fabricado um refletor plano com superfície espelhada de aço nas dimensões de 

2,45m x 2,0m. Para a instalação foram fabricadas duas bases de fixação de metalon, 

posicionadas em cada lado, na direção leste-oeste dos coletores. O refletor era reposicionado 

no início da manhã e ao meio dia, de forma a intensificar a incidência da radiação solar sobre 

os coletores. 

A Figura 14 ilustra o refletor montado e posicionado para o período da tarde. 
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Figura 14: Refletor montado.

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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a) Instalação da bomba 

 

Conectado ao ramal de retorno de óleo aos coletores, foi instalado um sistema de 

bombeamento composto por uma bomba volumétrica (ou deslocamento positivo) acoplada a 

um motor elétrico.  

Para o acionamento da bomba volumétrica, foi usado um motor monofásico de 

corrente alternada ligado à rede elétrica local com potência nominal de 300W. Na tubulação de 

reclaque da bomba, foi instalada também uma válvula do tipo esfera de fecho rápido, concebida 

para o controle de fluxo do óleo nos coletores. 

No experimento, a bomba era acionada pela manhã e permanecia em 

funcionamento durante todo o dia, sendo desligada somente ao por do sol, às 18:00. 

A Figura 15 ilustra de que forma a bomba foi acoplada à tubulação do 

dessalinizador. 

 

Figura 15: Bomba de deslocamento positivo acoplada ao sistema. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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5.8 Parâmetros de desempenho 

 

A razão do ganho de saída (Gain Output Ratio – GOR) é um parâmetro de desempenho 

da torre de dessalinização, sendo esta definida como a energia latente da água necessária para 

que ocorra a evaporação e a energia transferida para o dessalinizador devido à absorção de 

energia solar térmica. 

 

       
i fgm h

GOR
E

×
=          (1) 

 

na qual hfg é o calor latente de evaporação da água na temperatura da água nos estágios, mi 

representa a massa de água dessalinizada produzida e E a energia total absorvida pelos 

coletores. 
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6 RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados resultados experimentais da operação do 

dessalinizador acionado por óleo térmico. Na seção 6.1 são apresentados os resultados iniciais 

com o dessalinizador em circulação natural, nas seções 6.2 a 6.5 são apresentados os resultados 

obtidos para outras situações de operação: uso de refletor, uso de bomba de óleo, efeitos 

combinados de bomba de óleo e refletor e o comparativo entre dessalinizadores operando com 

água e com óleo. Na seção 6.6 são apresentados resultados de produção e condutividade 

medidas nas amostras dos dias analisados.  

6.1 Instalação inicial 

 

Medições realizadas em dias de céu claro têm fornecido as maiores produções. Dias 

com essas condições para a cidade de Fortaleza são relativamentes comuns durante a maior 

parte do ano.  

O gráfico da Figura 16 representa uma situação bem definida, ocorrida em um 

mesmo dia. É possível observar na linha que representa a radiação, que do nascer do sol até 

próximo ao meio dia, existe uma forte variação na radiação medida pelo piranômetro, situação 

ocasionada pela forte nebulosidade presente durante o turno da manhã daquele dia. Já no 

período da tarde, as medições de radiação se apresentaram como pouca oscilação, assim 

interpretado como um período sem nuvens. A presença de nuvens acarreta em sombreamento 

que interfere diretamente no total de energia solar captado nos coletores, provocando um menor 

ganho térmico no óleo, consequentemente em menores produções. Por esse motivo a presença 

de núvens é indesejável do ponto de vista da produção de um dessalinizador térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Figura 16: Medições de temperatura e radiação (10/12/2013) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor’ 

 

Observa-se nesse gráfico que a linha que representa as medições de temperatura na 

tubulação de entrada de óleo na torre (cor vinho), registrou um forte crescimento e 

decrescimento que acompanhou o aumento e diminuição da radiação percebida ao longo do dia. 

O ganho de temperatura observado no tanque de armazenamento de água e nos 

estágios (primeiro, terceiro e quarto) foram registrados e também apresentados na Figura 16. É 

possível perceber um pequeno ganho de temperatura principalmente no tanque de 

armazenamento e no primeiro estágio, ocorrendo o pico por volta das 15:00, registrando 

temperaturas máximas de 38ºC para ambas. Os outros estágios foram monitorados mas seu 

ganho de temperatura foi de pouca expressão. 

Esses dados mostram que o calor absorvido nos coletores não foi adequadamente 

transferido para os componentes da torre, indicando que houve pouca ou nenhuma circulação 

do óleo térmico. Esse problema pode ter sido decorrente da baixa absorção de radiação solar 

nos coletores que perderam eficiência (suas propriedades originais). 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0:00 2:24 4:48 7:12 9:36 12:00 14:24 16:48 19:12 21:36 0:00

Entrada Óleo [°C] Saída Óleo [°C] Tanque [°C] 1° Estágio [°C]

3° Estágio [°C] 4° Estágio [°C] Radiação [W/m²]

Te
m

p
er

at
u

ra
[°

C
]

R
ad

ia
çã

o
 [

W
/m

²]



51 

 

6.2 Experimento com uso do refletor 

 

Com a falta de circulação do óleo térmico observada nos primeiros experimentos, 

necessitou-se elevar o aporte térmico do sistema. Como medida para auferir esse ganho em em 

temperatura, instalou-se um refletor ao sistema, como apresentado na Figura 14 para obter-se 

um ganho de 15% a 20% em incidência de radiação nos coletores.  

Devido à movimentação do planeta Terra ao longo do dia, existe a necessidade de 

mudança de posicionamento do refletor a cada turno. Essas mudanças de posição, feitas duas 

vezes ao dia, garantiram um ganho considerável ao sistema durante todo o dia. Ao meio dia, e 

a cada por do sol, o reposicionamento do refletor era realizado. 

Pela Figura 14, é possível observar o a posição do piranômetro (entre os coletores) 

que registrava também o ganho em radiação proporcionado pelo refletor. 

A Figura 17 apresenta os resultados de medições de temperatura e radiação obtidos 

quando foi usado o refletor. 

Pelo gráfico da Figura 17, é possível perceber a existência de dois picos de 

temperatura na linha referente à entrada de óleo, situação bem característica quando se faz o 

uso de um refletor. O ganho de temperatura dos estágios também foram registrados e pôde-se 

perceber o surgimento de um pequeno gradiente das temperaturas medidas nos estágios. 

 

Figura 17: Medições de temperatura e radiação (11/01/2014). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Também na Figura 17, são apresentadas duas série de dados referentes à radiação 

solar. A primeira série, na cor vermelha, são traçados os dados de radiação registrados no 

piranômetro instalado entre os coletores, que portanto, recebe a radiação acrescida de uma 

parcela extra proveniente do refletor, ainda que instalado segundo a inclinação dos coletores. 

Na segunda série, na cor roxa, estão os dados referentes à radiação registrada em um outro 

piranômetro instalado a alguns metros do experimento sem, entretanto, nenhum aparato 

reflexivo e instalado no plano horizontal. 

A diferença entre as áreas sob as curvas representa aproximadamente o ganho de 

radiação ocasionado pela instalação do refletor. O piranômetro instalado junto ao dessalinizador 

registrou no acumulado do dia o valor de 29,04 MJ/m² (ou 8,06 kW-h/m²), enquanto que o total 

acumulado do outro piranômetro, instalado a alguns metros do dessalinizador, registrou um 

total de 25,83MJ/m² (ou 7,17 kW-h/m²). O ganho aproximado em radiação proporcionado pelo 

refletor foi de 12,42% neste dia. 

 

6.3 Experimento com uso de bomba de óleo 

 

Os resultados das seções 6.1 e 6.2 mostraram a existência de problemas que 

dificultam a circulação do óleo, ocasionando em uma troca térmica de baixa significância entre 

os tanques de aquecimento e o tanque de armazenamento e que refletiam em pouco ganho em 

temperatura dos estágios, mesmo com o uso de um refletor. 

A Figura 18 exibe o gráfico que representa os registros de temperatura ao longo de 

um dia de experimento após a instalação de uma bomba de óleo, assim como a radiação 

percebida pelo piranômetro no mesmo dia. 
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Figura 18: Medições de temperatura e radiação solar, operando com circulação forçada de óleo (29/01/2014). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A gráfico da Figura 18 mostra o aumento de temperatura em toda a torre de 

dessalinização. Esse aumento foi percebido pelo termopar ligado à tubulação de saída de óleo 

da torre, que para o experimento do dia 29 de Janeiro, registrou um pico de 80ºC. Esse resultado 

indica que o quando a bomba está em funcionamento, a vazão de óleo é suficiente para 

aquecimento de toda a massa de óleo do sistema, inclusive da massa presente no tanque de 

aquecimento. 

Ainda relativamente ao gráfico da Figura 18, é interessante perceber o exato 

momento em que a bomba é ligada, às 9:00h da manhã, fazendo diminuir imediatamente a 

temperatura registrada no termopar referente à entrada de óleo na torre (linha de cor vinho) e 

aumentar simultaneamente a temperatura registrada no termopar referente à saída de óleo da 

torre (linha de cor azul clara). Essas alterações mostraram que a circulação de óleo existiu e que 

foi necessária para promover o aumento de temperatura de toda a massa de óleo presente no 

sistema. 

As temperaturas registradas nos estágios também seguiram o ganho de temperatura 

observada nas linhas de entrada e saída de óleo, e se apresentaram de forma defasada do tempo 
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(onde o pico de temperatura não coincide com o pico de radiação solar) como o esperado e 

observado em sistemas que possuem armazenamento de calor em suas massa. 

 

a) Fechamento da válvula durante a noite 

 

Realizaram-se também, ao longo dos experimentos, algumas modificações relativas 

ao controle de fluxo através da válvula esfera instalada na tubulação de recalque da bomba. 

Por um certo período, os experimentos foram realizados com a bomba em 

funcionamento e a válvula em posição totalmente aberta, tanto durante o dia, como durante a 

noite.  

Com a possibilidade de bloqueio do fluxo, fizeram-se também alguns experimentos 

mantendo a válvula aberta durante o dia e fechando totalmente a válvula durante a noite. A 

idéia era impedir o efeito do termosifão reverso, discutido na seção 3.4. Para esse tipo de 

modificação, os resultados em produção permaneceram semelhantes aos resultados quando 

deixou-se a válvula aberta durante a noite. 

 

6.4 Experimento com uso de bomba de óleo e refletor 

 

Tendo em vista os resultados positivos alcançados com as duas modificações 

apresentadas nas seções 6.2 e 6.3, esta seção apresenta os resultados referentes à combinação 

dos dois efeitos, uso de refletor e uso de bomba de óleo para circulação forçada. 

O gráfico da Figura 19 apresenta os resultados para o experimento realizado em 

26/02/2014  
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Figura 19: Resultado para efeitos combinados do uso de refletor e bomba de óleo (26/02/2014). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na Figura 19 é possível perceber que a presença de dois picos (o primeiro às 10:30h 

e o segundo por volta das 14:20h). O primeiro pico acontece devido à circulação do óleo, 

minutos depois que a bomba é acionada, já o segundo pico acontece devido à incidência solar 

que atinge toda a massa de óleo que circula no sistema. 

A presença da inécia térmica do sistema pode ser notada observando-se que o pico 

da radiação acontece em um instante e os picos das temperaturas dos estágios ocorrem em 

momentos posteriores. 

A linha correspondente à radiação se apresentou com fortes variações durante todo 

o dia, o que corresponde a um dia nublado, ainda que sem precipitação. 

Para o experimento do dia 26/02/2014 o total de radiação absorvida pelos coletores 

foi de 28,58 MJ/m². 
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6.5 Comparação entre dessalinizadores (Água em circulação natural – Óleo em 

circulação forçada) 

 

O comparativo entre os dois dessalinizadores foi realizado utilizando as seguintes 

etapas: 

i.    Experimento realizado no dia 10/02/2014 (25,63 MJ/m²) 

ii. Termopares instalados nos dois tanques de armazenamento dos dois sistemas, nos 

primeiros estágios de cada sistema. 

iii.  Ambos os sistemas foram postos para funcionar de forma simultânea. O dessalinizador 

acionado por água em circulação natural, e o dessalinizador acionado por óleo em 

circulação forçada.  

iv.  Um piranômetro foi instalado com mesma declividade dos coletores. 

v.   Coletas de água dessalinizada foram realizadas simultaneamente. 

vi.   Sistemas postos para funcionar lado a lado. 

vii.   Gráfico gerado sobrepondo os resultados. 

 

 Figura 20: Resultado comparativo entre os dois dessalinizadores (10/02/2014). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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As temperaturas registradas nas torres de dessalinização dos dois sistemas se 

motraram equivalentes durante todo o dia do experimento. Picos de 77ºC foram registrados 

simultaneamente na temperatura da água de armazenamento dos sistemas, atingido este valor 

por volta das 15:00.  

O comportamento semelhante dos dois sistemas mostra que a otimização provocada 

quando se utiliza um aparato que force a circulação de fluido através dos coletores, faz com que 

este se aproxime de um sistema mais eficiente, como é o caso do dessalinizador acionado por 

água. 

 

6.6 Medições de condutividade e produção. 

 

As medições de volume e coleta das amostras foram realizadas duas vezes ao dia, 

sendo realizada manualmente e se utilizando de uma proveta graduada. A primeira coleta do 

dia foi feita às 8:30h, que representa o volume produzido durante a noite, e a segunda coleta às 

17:30h, que representa o volume de água produzido durante o dia.  

A medição de salinidade é uma forma indireta de se obter o teor de sais da água 

dessalinizada. Baixos valores de condutividade indicam poucos sais dissolvidos na água, o que 

a torna uma água com alto índice de pureza, inclusive isenta de sais minerais dissolvidos, 

comparáveis a água obtida de processos de destilação. 

A Tabela 2 reúne resultados de medições de condutividade e volume de produção 

de amostras de água coletada para os experimentos apresentados anteriormente. 
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Tabela 2: Produção e condutividade para diversos dias. 

Dia 10/02/2014 11/01/2014 29/01/2014 26/02/2014 

Sistema / 

modificação 

[Água] 

Circulação 

natural 

[Óleo] 

Circulação 

forçada 

[Óleo] 

com 

Refletor 

[Óleo] 

Circulação 

forçada  

[Óleo] 

Circulação 

forçada + 

Refletor 

Radiação total 

[MJ/m²] 
25,63 25,63 29,04 27,50 28,58 

Produção 

[litros] 
       39 26 3,17 31 36,2 

Condutividade 

Manhã 

[μS/cm²] 

1,62 3,04 14,5 6,20 3,06 

Condutividade 

Tarde [μS/cm²] 
1,04 1,74 10,4 3,26 2,43 

Temperatura da 

amostra [ºC] 
32 32 30,1 31,3 33,3 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os resultados presentes na Tabela 2 mostram que a operação do dessalinizador 

acionado por óleo é fortemente influenciado quando se instala um dispositivo capaz de bombear 

fluido pelos coletores. 

Resultados semelhantes foram obtidos quando compara-se o sistema operando em 

circulação natural e o sistema operando com o uso de um refletor. 

Foi percebido que o valor da condutividade tende a cair cada vez mais a medida 

que os experimentos são realizados, e se estabilizam em valores não superiores a 15 μS/cm² 

para ambos os sistemas. 

Valores de condutividade têm forte influência da temperatura da amostra, fazendo-

se necessário especificar na Tabela 2 a que temperatura estava a amostra quando a 

condutividade foi medida. 

A qualidade da água produzida não sofre grande influência do gradiente de 

temperatura atingido na torre, por esse motivo o comparativo entre medições de salinidade foi 

feito somente entre os dois sistemas (água e óleo) e não quando compara-se um mesmo sistema 

operando com refletor e sem refletor.   
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6.7 Parâmetro de desempenho  - Razão de ganho de saída (GOR) 

 

A Tabela 2 apresenta os valores do parâmetro de desempenho (GOR) para os 

experimentos realizados, calculados segundo a equação 1. 

 

Tabela 3: Cálculo de desempenho GOR. 

Dia 10/02/2014 11/01/2014 29/01/2014 26/02/2014 

Sistema / 

modificação 

[Água] 

Circulação 

natural 

[Óleo] 

Circulação 

forçada 

[Óleo] 

com 

Refletor 

[Óleo] 

Circulação 

forçada  

[Óleo] 

Circulação 

forçada + 

Refletor 

GOR 3,43 2,28 0,24 2,54 2,85 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pelo resultado da Tabela 3, observou-se que o melhor desempenho no 

dessalinizador acionado por água em circulação natural. 

  



60 

 

7 CONCLUSÃO 

 

O dessalinizador solar com recuperação de calor, operando em circuito térmico e 

acionamento por bomba é capaz de produzir água pura e isenta de contaminação. Devido ao 

seu princípio de funcionamento, a produção de água é função direta da intensidade de radiação 

solar incidente em determinado dia. 

Os resultados comparativos entre os dois dessalinizadores (óleo com circulação 

forçada e água com circulação natural) mostraram uma vantagem do dessalinizador acionado 

por água, sobre o dessalinizador acionado por óleo, tanto em temperaturas atingidas nos 

estágios, como em produção de água dessalinizada. 

O uso de uma bomba de óleo com acionamento fotovoltaico possibilitaria a 

integração do dessalinizador com outros equipamentos térmicos, também necessários em 

comunidades remotas, como o fogão solar, refrigerador solar, aquecedores entre outros. Um 

bomba corretamente dimensionada para o sistema seria capaz de acionar diversos equipamentos 

solares através de um único circuito  primário de circulação de óleo. 

Sistemas acionados por temosifão são bastante restritivos quanto a montagem e 

diferença de cota entre os equipamentos (coletores e torre). Já em sistema bombados, as cotas 

sofrem menos restrições, tornando mais versátil quanto a instalação. 

Uma outra vantagem com o uso de água como fluido de trabalho é que a água que 

preenche os coletores necessita ser limpa, mas não necessariamente desmineralizada. Já no 

dessalinizador acionado por óleo, além do custo do próprio óleo, existe ainda o custo associado 

ao sistema fotovoltaico para o acionamento da bomba. O uso de água como fluido de trabalho 

gera mais corrosão e desgaste na tubulação dos coletores do que o uso de óleo. A vida útil 

estimada varia de 10 a 15 anos. 

Uma outra vantagem observada no sistema operado com óleo e a capacidade do 

óleo manter seu estado físico líquido em temperaturas muito superiores a 100 ºC. Registros de 

temperaturas superiores a 100ºC na linha de abastecimento do tanque foram observados em 

alguns experimentos, o que não ocorre nos sistemas acionados por água submetidos à pressão 

atmosférica. 

O ganho de temperatura registrado no sistema a óleo só ocorre quando a vazão 

mássica é suficiente para promover uma boa troca de calor com a água do tanque de 

armazenamento, situação a qual não foi percebida no experimento em circulação natural. 

A melhoria que poderia ser feita para ganho em eficiência para o sistema acionado 

por óleo seria a substituição dos coletores do experimento por coletores novos. Outras 
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alterações importantes que poderiam ser feitas no tanque de armazenamento (tanque de óleo):  

A redução do seu volume mantendo inalterada a área da face superior o tanque. Isso provocaria 

um aumento de fluxo mássico nos coletores, além de reduzir o volume total de óleo para 

preencher o circuito. Aletas também poderiam ser instaladas internamente ao tanque para 

potencializar o processo de troca térmica entre o tanque de aquecimento (óleo) e o tanque de 

armazenamento (água). 

A troca do fluido de trabalho por outro óleo que apresente baixos valores de 

viscosidade em temperaturas entre 25ºC e 150ºC e altos valores de dilatação térmica também 

provocaria um efeito positivo ao sistema. Um sugestão seria o óleo Downtherm A, 

especialmente desenvolvido para esse tipo de aplicação, mas que possui desvantagens do ponto 

de vista ambiental pois é um óleo sintético, não degradável, e seu descarte é controlado. 

O comparativo entre os sistemas (óleo e água) mostra que as temperaturas atingidas 

pelos dois sistemas são equivalentes, ainda que a produção do dessalinizador acionado por água 

seja superior. 

O processo de dessalinização se mostrou satisfatório em ambos os sistemas, 

produzindo amostras com valores estabilizados em torno de 5 μS/cm² após cerca de 15 ciclos 

de lavagem dos recipientes. Valores médios de condutividade da água de alimentação do 

sistema (água da abastecedora) são de 800 μS/cm². Isto representa uma eficiência em  remoção 

de sais superior a 99 %. 

A instalação de uma bomba de óleo do tipo volumétrica acionada por um motor 

elétrico foi capaz de provocar uma circulação forçada no óleo em todo o sistema. Os resultados 

obtidos a partir da segunda modificação mostraram um ganho de temperatura em toda a massa 

de óleo do sistema e ganhos de temperatura em todos os estágios da torre de dessalinização, 

que refletiram em uma produção de água similar à do sistema operando com água em circulação 

natural, assim demonstrado na Tabela 1. 

A combinação de efeitos positivos do uso da bomba de óleo e do refletor geraram 

os melhores resultados ainda que levemente superiores ao efeito do uso da bomba quando usada 

isoladamente, situação também comprovada no cálculo do GOR na Tabela 2. 

Obviamente o uso de uma bomba de deslocamento positivo acionada por um motor 

elétrico acarretaria necessariamente no uso de energia elétrica para seu acionamento. O motor 

de corrente alternada usado nesse experimento é monofásico e de apenas 300 Watts de potência, 

sendo assim possível de ser acionado por painéis fotovoltaicos ligados a um inversor de 

corrente, tornando o sistema vantajoso do ponto de vista energético e independente de 

fornecimento de energia elétrica local. 
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APÊNDICE A – Características Óleo Lubrax Utile OT-100 

 

Grau ISO 100 
Densidade @ 20/4 ºC [kg/m³] 0,885 
Ponto de Fulgor (VA) [°C] 274 
Ponto de Fulgor (VF) [°C] 226 
Ponto de Combustão [°C] 304 
Temperatura de Auto-ignição [°C] 392 

Viscosidade [cSt]  
@ 40ºC 103,8 
@100ºC 11,45 
@150ºC 4,25 
@315ºC 0,92 

Indice de Viscosidade 97 
Destilação, 1atm  

10% [ºC] 433 
50% [ºC] 492 
90% [ºC] 529 

Coeficiente médio de expansão térmica [ºC-1] 0,0007 
Condutividade térmica [kcal/h.m.ºC]  

@ 20°C 0,1125 
@ 150°C 0,1043 
@315°C 0,0939 

Calor Específico [kcal/kg.°C]  
@ 20°C 0,45 
@ 150°C 0,58 
@315°C 0,75 

Obs.: As Análises Típicas representam os valores modais da produção. 
Fonte:  Petrobrás Lubrax Utile OT-100 
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ANEXOS – Conceitos relevantes de transferência de calor 
 

 

Transferência de calor por condução 

 

A condução é um processo difusivo no qual o calor flui de uma região de maior 

temperatura para outra de menor temperatura, sendo uma transmissão molécula a molécula 

ocasionado por um gradiente térmico no interior do material, como mostrado na Figura 21. É 

possível quantificar os processos de transferência de calor por condução com base na equação 

da taxa de transferência de calor, proposta pelo cientista francês J. B. J. Fourier em 1822. 

 

Figura 21: Transferência de calor por condução parede plana. 

 
Fonte: Adaptado de INCROPERA e DeWITT (2003) 

 

Pode-se escrever e equação de Fourier como: 

 

1 2"cond

T TdT
q k k

dx L

-
= - = -                           (2) 

 

Na qual "xq representa a taxa de transferência de calor na direção x por unidade de 

área perpendicular à direção de transferência, sendo proporcional ao gradiente de temperatura, 

dT/dx, nessa direção. A constante de proporcionalidade k é uma propriedade de transporte 

conhecida como condutividade térmica e é característica do material da parede. 

Pela Equação (2), pode-se perceber que quando se pretende diminuir a transferência 

de calor por condução (isolar termicamente) devem ser escolhidos materiais com baixos valores 

de condutividade térmica. Já em situações onde o que se pretende é aumentar a taxa de 

transferência de calor por condução, selecionam-se materiais com altos valores de 

condutividade térmica. 
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Transferência de calor por convecção 

 

A convecção é um processo de transporte de calor caracterizado pelo movimento 

de um fluido devido a uma diferença de densidade ocasionada por diferenças de temperatura. 

A convecção é o movimento de moléculas em um fluido (líquidos e gases) e pode 

ser descrita como a soma de dois fenômenos físicos: a condução de calor e a advecção do meio 

fluido. 

O deslocamento macroscópico da corrente de fluido pode ser devido à ação de uma 

bomba ou ventilador, chamado convecção forçada, ou devido à existência de gradiente de 

densidade em um campo gravitacional, chamado convecção natural. Além disso pode-se 

classificar a convecção como unifásica (quando não há mudança de fase no fluido), ou com 

mudança de fase (quando ocorre condensação ou evaporação).  

Para todos os casos, a equação apropriada para quantificar-se a taxa de transferência 

de calor por convecção é: 

 

" ( )conv sq h T T
¥

= -                         (3) 

 

Na qual "q  é o fluxo de calor convectivo, sT  e T
¥

 são as temperaturas da superfície 

e do fluido respectivamente, e h  o coeficiente de transferência de calor por convecção. 

Os estudos de convecção, em última análise, se concentram nos procedimentos 

pelos quais h  pode ser estimado. 

 Em equipamento expostos ao ambiente, a convecção que ocorre entre as superfícies 

aquecidas pelo sol e o ar ambiente é responsável por uma parcela significante das perdas 

térmicas. 

7.1.1 Convecção Natural 

 

Movimento do fluido devido à diferença de temperatura (de densidade) no meio fluido 

e/ou gasoso na presença de um campo gravitacional. O efeito gera uma força de empuxo, que 

induz correntes de convecção natural. No caso mais comum, o gradiente de densidade é devido 

a um gradiente de temperatura, e a força de corpo é devido ao campo gravitacional. 
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Velocidades de fluxos associados à convecção natural são geralmente muito 

menores que as associadas à convecção forçada, consequentemente, as taxas de transferências 

de calor são bem menores quando comparadas às taxas obtidas por convecção forçada. 

 

Transferência de calor por radiação 

 

A transferência de calor por radiação se dá como resultado do deslocamento de 

fótons de um nível para outro de menor energia. Ao atingir uma superfície, esses fótons podem 

ser absorvidos, refletidos ou transmitidos. A transferência de calor por radiação ocorre sob a 

forma de ondas eletromagnéticas e se refere à energia radiante emitida pela matéria em virtude 

de sua temperatura ser maior do que zero Kelvin, ou zero absoluto. 

As emissões na forma de radiação térmica são atribuídas à mudança nas 

configurações dos elétrons que constituem os átomos ou moléculas. A energia do campo de 

radiação é transportada por ondas eletromagnéticas (ou alternativamente por fótons). Enquanto 

a transferência de calor por condução ou convecção requer a presença de um meio material, a 

radiação não necessita dele. Na realidade, a transferência por radiação ocorre de forma mais 

eficiente no vácuo. 

A energia irradiada por uma superfície é definida em termos do seu poder emissivo 

que é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta desse corpo. 

Quando se estuda a radiação, define-se um corpo negro como sendo um corpo que 

emite e absorve a máxima quantidade possível de radiação em todos os comprimentos de onda 

e em todas as direções (emissor e absorvedor ideal). O poder emissivo de um corpo negro (
nE

) é dado pela seguinte equação: 

 

4
nE Ts=                                                  (4) 

 

Na qual, s é a constante de Stefan-Boltzman e T é a temperatura absoluta. 

Como os corpos reais não são negros, eles irradiam menos energia que um corpo 

negro à mesma temperatura. A razão entre o poder emissivo real E, e o poder emissivo do corpo 

negro é denominado emissividade (e ): 

 

n

E

E
e =                            (5) 
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Um fato importante dessa forma de transferência de calor é que a radiação que deixa 

uma superfície é uniformemente distribuída em todas as direções. Assim, o posicionamento 

geométrico das superfícies deve afetar a troca de calor por radiação entre elas, essa variável que 

depende do posicionamento é conhecida como fator de forma (
AF ). 

As características ópticas das superfícies como emissividade, absortância, 

transmissividade e refletividade também afetam a transferência de calor por radiação. Os efeitos 

óticos são comumente agrupados em uma única variável ( F
e
).  

A transmissão de calor por radiação pode então ser estimada a partir da equação a 

seguir. 

 

4 4
1|2 1 2( )Aq A F F T T

e
s= × × × × -          (6) 

 

Na qual, 1|2q  representa a Transferência de calor do corpo 1 para o corpo 2, s é a 

Constante de Stefan-Boltzman, 1T
 e 2T  são as temperaturas absolutas dos corpos 1 e 2, A é a 

área em questão, F
e
 e  

AF  são os fatores ópticos e de forma, respectivamente. 

A transferência de calor por radiação é fonte de energia principal em coletores solares. 


