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RESUMO 

 
VASCONCELOS, Adriel Barbosa de. Utilização de um Destilador Solar 
Convencional para o Tratamento de Efluente de uma Agroindústria. 2015. 
57 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia 
Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, 2015. 
 
A energia solar, já exerceu no passado papel de importância significativa para a 
humanidade, sendo essa, uma fonte de energia que oferece diversos benefícios 
ambientais, além de estar disponível em abundância e disponível em todo 
planeta. Na agroindústria, o consumo de água no processo produtivo é elevado, 
variando dependendo da tecnologia adotado no processo. Como consequência 
do processo, ocorre a origem de diversos subprodutos e/ou resíduos aos quais, 
devem ser dadas as devidas destinação, cumprindo o que exige a legislação 
vigente. Para realização desse estudo, foi necessário a construção de um 
destilador solar em escala piloto com design, construção, operação e 
manutenção simples. Buscou propor e avaliar a viabilidade técnica da utilização 
de um destilador solar convencional no tratamento do efluente de uma 
agroindústria. Os estudos foram desenvolvidos no período de setembro a 
outubro do ano de 2015 na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 
Campus Medianeira, onde obteve-se uma produção diária em torno de 0,800 
L/m².dia, considerando dias chuvosos e ensolarados. Nas análises físico-
químicas, obteve-se uma eficiência de redução da DQO acima de 20% e uma 
eficiência de redução da turbidez acima de 80%. Concluindo que o destilador 
solar não é indicado para o tratamento de efluentes de grandes volumes e 
geração constante.  
 
Palavras-chave: Destilador solar. Agroindústria. Rendimento. Eficiência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ABSTRACT 
 
VASCONCELOS, Adriel Barbosa de. Use of a Conventional Solar Still for the 
Wastewater Treatment of na Agribusiness.2015. 57 pag. Work Completion of 
course (Bachelor of Environmental Engineering) - Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Medianeira, 2015. 
 
Solar power, once held role of significant importance for humanity, this being a 
source of energy that offers many environmental benefits, in addition to being 
available in abundance and available throughout the planet. In agribusiness, 
water consumption in the production process is high, varying depending on the 
technology adopted in the process. As a result of the process is the origin of 
various by-products and / or waste which, appropriate allocation should be given, 
which requires compliance with current legislation. To conduct this study, it was 
necessary to build a solar still on a pilot scale with design, construction, operation 
and simple maintenance. Sought to propose and evaluate the technical feasibility 
of using a conventional solar still to treat the effluent of an agribusiness. The 
studies were carried out from September to October 2015 at the Federal 
Technological University of Paraná - Campus Mediatrix, which obtained a daily 
production around 0.800 L / m².dia considering rainy and sunny days. The 
physicochemical analysis, it obtained a COD reduction efficiency above 20% and 
a turbidity reduction efficiency above 80%. Concluding that the solar still is not 
indicated for the treatment of effluents of high volumes and constant generation. 
 
Keywords: Solar still. Agroindustry. Yield. Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A energia solar, já exerceu no passado papel de importância significativa 

para a humanidade, sendo uma fonte de energia que oferece diversos usos e 

benefícios, em razão de estar disponível em abundância em todo planeta, apesar 

de apresentar em diferentes intensidades. No nível do mar, a taxa de irradiação 

de energia solar pode variar de 0,5 kW.m-² a 1,0 kW.m-² dependendo das 

condições atmosférica, podendo ser essa energia utilizada de forma concentrada 

ou não dependendo da forma que for utilizada. A energia solar é usada 

diariamente em diversas aplicações e muitas vezes de forma imperceptível, 

como no aquecimento da água para o banho, no aquecimento de ambientes, no 

acionamento de lâmpadas elétricas públicas, etc (BEZERRA, 1990). 

Segundo Maluf (2005), os primeiros registros do uso da destilação solar, 

foi na província de Las Salinas, no Chile em 1872, onde fornecia 20 m³ de água 

destilada por dia, funcionando por 38 anos interruptos. O objetivo desse 

destilador, era fornecer água potável a população de mineiros que trabalhavam 

nas minas de sal-gema daquela região. Servindo como modelo para o 

desenvolvimento dos destiladores posteriormente construídos. 

A destilação solar, é utilizada em lugares quentes, sendo o modo mais 

simples, a utilizando da radiação solar para promover o aquecimento e mudança 

de fase do líquido, permitindo assim a remoção de contaminantes. O processo 

natural de purificação do líquido, por meio de evaporação, condensação e 

precipitação, é reproduzido em pequena escala. Esse equipamento, chamado 

de destilador solar, consiste basicamente em um tanque raso com uma tampa 

de vidro transparente, formando um sistema estanque (BEZERRA, 1990). 

O processo de evaporação, por meio da destilação solar, tem sido 

estudado com o intuito de fornecer uma solução alternativa aos sistemas de 

tratamento tradicionais, especialmente, nas regiões onde as condições técnica 

e econômica são viáveis, valorizando as vantagens das condições climáticas 

locais como temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do vento. 

Um dos métodos tradicionais de evaporação de águas residuárias 

consiste em lagoas de evaporação natural. O tratamento ocorre em lagoas de 
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evaporação e consiste numa combinação do aquecimento solar e do vento para 

evaporar naturalmente as águas residuárias (ALCÂNTARA, 2001). 

O destilador solar é, sem dúvida, um dos equipamentos de uso mais 

simples, além da indiscutível eficiência no aproveitamento da energia solar. 

Possuí manutenção simples, praticamente sem custos operacionais, tratando a 

água contaminada ou salgada, transformando-a em água adequada para 

consumo humano e dos animais (SOARES, 2004). 

Conforme Soares (2004), vários países, como Kuwait, a Arábia Saudita 

e o Quatar, que apresentam problemas de abastecimento de água, utilizam 

destiladores de águas salgada, seja com o uso da energia solar ou com a queima 

de derivados de petróleo para obtenção de água potável. 

O uso do destilador solar no tratamento de efluente, em grande escala 

ainda é inexistente, restringindo-se a sua utilização em caráter experimental. 

Todavia os resultados obtidos em diversos experimentos com variados efluentes 

são expressivos, chegando a superar em 90% a remoção de poluentes o que 

torna essa tecnologia uma alternativa aos sistemas de tratamentos tradicionais. 

Na agroindústria, o consumo de água no processo produtivo é elevado 

e dependendo da tecnologia adotado no processo. Como consequência disso, 

ocorre a origem de diversos subprodutos e/ou resíduos aos quais, devem ser 

dadas as devidas destinação, de modo a cumprir a legislação vigente 

(PACHECO, 2006).  

O efluente de uma agroindústria, pode variar sua caracterização 

conforme os processos adotados, entretanto, são comuns uma grande carga de 

sólidos em suspensão, nutrientes, material flotável, graxos, sólidos 

sedimentáveis e uma alta DBO exigindo um sistema de tratamento complexo 

que envolve diversos processos unitários de características físicas, químicos e 

biológicos em virtude da complexidade do efluente (JORDÃO; PESSOA, 2005). 

Sendo assim, a aplicação da destilação solar visa a redução dos 

inúmeros processos adotados no tratamento secundário do efluente 

agroindustrial garantindo o cumprimento das legislações vigentes, utilizando-se 

de uma fonte de energia sustentável e gratuita ao qual, possui em abundância 

em todo planeta Terra.  
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1.1 OBJETIVOS  

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Propor e avaliar a viabilidade técnica da utilização de um destilador solar 

convencional no tratamento do efluente de uma agroindústria. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 

 Realizar prospecção tecnológica acerca do uso e aplicação da 

técnica de destilação solar na literatura científica. 

 

 Construir e operar um destilador solar convencional em escala 

piloto em regime de batelada no tratamento de efluente de uma 

agroindústria; 

 

 Determinar a produção média diária (L.m-2.d-1) de produção do 

efluente tratado e compara-la com os dados climáticos 

(irradiância e temperatura ambiente);  

 

 Analisar a qualidade físico-química por meio de parâmetros (DQO 

e turbidez) do efluente bruto e tratado; 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 ENERGIA SOLAR 

 

A camada externa do sol, chamada de fotosfera possui uma espessura 

aproximada de 100 km e uma temperatura de aproximadamente 6.000°C. 

Através das intensas reações nucleares, uma pequena massa é desprendida da 

superfície solar em forma de luz e calor, conhecida com radiação solar. Essa 

radiação proporciona a vida no planeta Terra, além de ser usada para diversas 

aplicações (SOARES, 2004). 

Para Bezerra (1990), a energia solar é uma fonte não poluidora e pode 

ser utilizada de forma concentrada ou não. A energia solar ao nível do mar, pode 

variar entre 0,5 kW/m² e 1,0 kW/m² dependendo das condições atmosféricas do 

lugar considerado. Para aplicações práticas, se adota o valor de 0,7 kW/m². 

Sendo que, a incidência na superfície da Terra é na forma eletromagnética e está 

distribuída da seguinte maneira: 3% de ultravioleta, 42% de luz visível e 55% de 

infravermelho.  

Segundo o mesmo autor, até atingir a superfície terrestre, a radiação 

solar sofre várias interações com a atmosfera. A cerca de 25 km acima da 

superfície da Terra, o processo de interações é responsável por remover 

virtualmente toda radiação ultravioleta. Estas interações reduzem a radiação 

solar na superfície terrestre há um pouco mais que a metade daquela existente 

nos limites externos da atmosfera, entretanto esses efeitos variam dependendo 

da constituição da atmosfera. Por isso, os sistemas de captação de energia solar, 

em sua maioria, são de grandes dimensões. 

Para Soares (2004), a evaporação de 1,0 kg de água em uma 

temperatura de 30°C é necessário aproximadamente 2,4x106 J, supondo que a 

radiação solar diária média disponível seja 5000 kcal/m² por dia, e considerando, 

que para destilação da água, ocorrem por volta de 600 kcal/kg, um destilador 

com superfície de 1,0 m² poderia fornecer, teoricamente, desconsiderando as 

perdas de energia, cerca de 8 litros de água destilada por dia. 
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Segundo o Relatório Um Banho de Sol do Instituto Vitae Civilis (2005), o 

Brasil tem um grande potencial solar pois, quase em todo o território nacional, 

se concentra mais de 2.200 horas de insolação com um potencial equivalente a 

15 trilhões de MWh sendo uma grande alternativa energética já que esse número 

representa 50 mil vezes o consumo nacional de energia elétrica.  

De acordo com o Atlas Brasileiro de Energia Solar (2006), a região oeste 

do Paraná apresenta uma radiação solar global média anual que varia de 4,55 a 

4,90 kWh/m² - Figura 1, sendo que a radiação solar global média sazonal de 

setembro a novembro, varia de 5,60 a 5,95 kWh/m² - Figura 2. 

 

 
Figura 1 – Radiação solar global horizontal média anual 

Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar (2006) 
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Figura 2 – Radiação solar global média sazonal de setembro à novembro 

Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar (2006) 

 

2.2 DESTILADORES  

 

A evaporação é o processo físico, onde um líquido passa ao estado 

gasoso sob a forma de vapor. A evaporação da água no ambiente, é uma das 

principais fases do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico consiste na transferência 

constante de água da atmosfera para a superfície terrestre através de 

precipitação, escoando para os corpos hídricos, seja por infiltração e 

escoamento subterrâneo ou superficial. O ciclo se fecha quando a água 

retornando para a atmosfera em forma de vapor (BEZERRA 2004). 

Sendo assim, destiladores são trocadores de calor projetados 

especificamente para fornecer o calor latente de vaporização de um fluido. Os 

destiladores fornecem o calor latente necessário para um fluido entrar em 

ebulição, e a carga térmica para este tipo de trocador é calculada facilmente. 

Determinar os coeficientes de transmissão de calor nos destiladores, exigi a 

resolução de uma função de diversas variáveis, como as vazões, a fração do 
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líquido evaporado, a área de transferência, o projeto físico, entre outras 

variáveis, tornando-se um cálculo de difícil resolução (FOUST,1982).  

Conforme Bezerra (2004), os trocadores de calor são de diversos 

modelos e variedades não podendo ser caracterizado em um modelo simples. 

Porém, a característica mais comum nos trocadores de calor é a transferência 

de calor de uma fase quente para uma fase fria sendo essas separadas por uma 

barreira física e solida. Entretanto, os trocadores de calor evaporativos permitem 

o contato direto entre um líquido e um gás e devido aos efeitos da energia latente, 

elevadas taxas de transferência de calor por unidade de volume são possíveis 

(INCROPERA e DEWITT, 2014). 

 

2.2.1 Histórico do Uso do Destilador 

 

Segundo Maluf (2005), a destilação há tempos é considerada uma 

maneira de transformar a água imprópria para consumo em água potável. No 

século IV a.C Aristóteles, descreveu um método para evaporar água 

contaminada e c depois condensá-la para poder ser consumida. 

O primeiro destilador solar moderno foi construído no Chile, na província 

de Las Salinas em 1987, por Charles Wilson. Constituído de 64 tanques de água, 

totalizando 4.459 m², feitos de madeira pintada de tinta preta com coberturas de 

vidros inclinadas, possuía capacidade para suprir 20 m³ por dia de água potável, 

para a população de mineiros que trabalhavam nas minas de sal-gema daquela 

região. Este serviu de referência para a maioria dos destiladores solares 

desenvolvidos (BEZERRA, 1990). 

Na década de 1950, o uso do destilador solar voltou em pauta, e em 

praticamente em todos os casos o objetivo era a construção de grandes 

destiladores centralizados. Porém, na década de 1960, os pesquisadores 

chegaram à conclusão que a destilação solar para grandes demandas, possuíam 

um elevado custo quando comparada com outros sistemas baseados na 

utilização de combustíveis fósseis ou eletricidade, mudando o foco das 

pesquisas para sistemas de destilação solar de pequeno porte (DUFFIE; 

BECKMAN, 2013). 
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2.2.2 Destiladores  

 

Os destiladores são uma forma eficiente de separação, principalmente 

entre água e os efluentes sólidos existente nela. A evaporação natural se aplica 

à regiões de altos índices de insolação. Consiste no aquecimento da água pelos 

raios solares, gerando vapores d’água e esse vapor é condensado em uma 

superfície fria, sendo esse condensado coletado como água-produto (SOARES, 

2004). 

Segundo Bezerra (2004) o destilador solar consiste em uma estufa, com 

uma pequena lâmina de fluido aquoso e uma cobertura de vidro que se inclina 

em direção às bordas de forma que a água condensada escoa por gravidade até 

as canaletas coletoras (Figura 3), onde os raios solares atravessam o vidro e 

esquenta a solução aquosa até ocorrer a ebulição do fluído. Requer uma 

manutenção simples de substituição dos vidros que eventualmente venham a 

ser danificados e a remoção do lodo acumulado. 

 

 
Figura 3 -  Esquema de funcionamento do destilador solar 

Fonte: Marinho, 2014. 

 

Os destiladores solares usualmente utilizam de um reservatório de 

grande área e pouca altura, com cobertura transparente que permita a livre 

passagem dos raios solares. A solução inserida no reservatório, fica exposto aos 

raios solares ocasionando o processo vaporização (BEZERRA,2004). 
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A destilação forçada é muito semelhante a destilação natural, porém, se 

diferencia na forma de se obter energia para elevar a temperatura da solução 

aquosa, sendo usado uma outra fonte de energia diferente da energia solar, 

elevando o rendimento do processo (TAVARES, 2011). 

 

2.2.3 Eficiência e Produção Típicas 

 

Para Sá (2008), a destilação pode ser traduzida por um balanço de 

energia associado a um processo de transferência de calor e massa, sendo que, 

a radiação solar incidente no deslocamento é dissipada em 39% pelos vidros, 

9% é absorvida por eles e mais 9% é refletida. A superfície do líquido reflete 7%, 

a radiação líquida do vidro 5%, o processo de convecção 6%, a evaporação 19%, 

as perdas através das paredes do destilador e do isolante térmico é de 13%, 

sobrando apenas 32% para energia útil armazenada pela água. E é essa energia 

que proporciona a mudança de fase onde o vapor do líquido formado condensa 

ao atingir a superfície do vitral, sendo recolhida em forma de água destilada nas 

respectivas calhas (BEZERRA, 2004). 

Segundo Sá (2008), a energia solar que incide no destilador não é 

utilizada em sua totalidade no processo de transferência de calor e massa, 

necessária para a produção de água destilada, pois, uma parcela dessa energia 

é absorvida, dissipada e refletida pela cobertura de vidro, além das perdas pelos 

processos de convecção, radiação e condução. Todos estes são responsáveis 

por uma perda significativa da energia solar recebida. 

As perdas típicas em um destilador solar de tanque raso são oriundos 

da reflexão da radiação incidente no vidro (cerca de 10% da energia total), 

absorção no vidro (10%), perdas por radiação da cobertura de vidro para o céu 

(3,7%), perdas por convecção do vidro com o ambiente (12,2%), perdas por 

condução da base do reservatório para o solo (16% sem o uso de um bom 

isolante térmico, podendo ser reduzido para 5% no caso do uso) e outras perdas 

menores, devido aos vazamentos de calor (9,7%). Valores esses retirados de 

experimentos realizados na Índia (MALUF, 2005).  

A velocidade do vento e as diferenças de temperatura contribuem para 

os vazamentos de calor. Sendo assim, de 38 a 43% da energia solar recebida 
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pelo destilador é utilizada no processo de transferência de massa da evaporação 

(MCCRACKEN; GORDES, 1985). 

 

2.2.4 Resíduos da Destilação Solar 

 

Conforme Bezerra (2004), os resíduos da destilação solar representam 

uma questão que merece atenção quando a técnica é utilizada para o tratamento 

de efluentes, pois quando o efluente líquido evapora, as impurezas com menor 

poder de evaporação ficam contidas no fundo do equipamento, originando o 

resíduo do processo.  

Conforme o mesmo autor, a destilação solar é considerada uma 

tecnologia limpa, com considerável minimização de impactos ambientais. 

Entretanto, a evaporação solar irá gerar um resíduo, o tempo de exposição à 

radiação solar, determinará sua concentração e a origem do efluente 

determinará as características físico-química do resíduo gerado. 

 

2.2.5 Vantagens da Destilação Solar 

 

Para Bezerra (2004), as vantagens da destilação solar são muito 

maiores que as desvantagens: 

 A operação do destilador solar é simples, não requer mão-de-obra 

especializada além de ter o custo de manutenção relativamente 

baixo; 

 O tratamento de efluentes pela destilação solar, não requer o uso 

de instrumentos elaborados e sim, manutenção periódicas; 

 O combustível utilizado é gratuito, de livre acesso, silencioso e 

não poluente; 

 Alta eficiência na remoção de poluentes, superiores a 90%. 

Para Maluf (2005), as vantagens da destilação solar são: 

 Um destilador bem operado, produzirá água livre de sais e 

contaminações microbiológicas; 
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 Se construído com um bom isolante térmico, a produção de água 

destilada ocorrerá também no período noturno devido ao calor 

armazenado na massa de água; 

 Destiladores de tamanho pequeno e portáteis, são de fácil 

fabricação e podem ser usados em situações catastróficas  

 

2.2.6 Desvantagens da Destilação Solar 

 

De acordo com Bezerra (2004), as desvantagens da destilação solar são 

poucas, principalmente quando se considera seus benefícios, sendo elas: 

 Demanda de grandes áreas para instalação; 

 Necessidade de limpeza periódica para remoção dos resíduos 

gerados no fundo do destilador, sob pena de reduzir o rendimento. 

Para Maluf (2005), as desvantagens da destilação solar são: 

 Produção pequena, com rendimento variando de 3,0 a 5,0 

L/m².dia, tornando-se uma tecnologia cara quando comparada o 

valor investido por litro de água produzida; 

 Custo capital para a construção é elevado, além do que, o 

destilador deve ser muito bem construído para obter um 

funcionamento adequado; 

 Pequenas falhas na vedação, pode propiciar vazamento de calor 

diminuindo significantemente a produção do destilador. 

 

2.2.7 Nível Atual de Desenvolvimento 

 

Por causa das limitações de custo e área, a aplicação dos destiladores 

solares, na sua maioria, é em caráter experimental. Entretanto, estima-se que 

existam cerca de 100 destiladores solares espalhados por cerca de 25 países, 

com capacidade instalada próxima aos 20m³/dia. Não estando incluídos nesses 

números pequenos destiladores (MALUF, 2005). 

Para Maluf (2005), no Brasil, os destiladores solares são quase 

inexistentes, sendo que na década de 1980, o Centro Tecnológico da 

Universidade Federal da Paraíba e o governo do Estado da Paraíba firmaram 
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um acordo para a construção de um destilador solar com uma área de 504 m² e 

capacidade média de 2.520 litros por dia, no município de Olivedos-PB. Após 

três anos, o destilador foi desativado por falta de manutenção da administração 

local. 

Na mesma década (1980), a Universidade Católica do Paraná (PUC), 

instalou um destilador solar na Vila de Tibicanga, no município de 

Guaraquecaba-PR e realizou estudos acerca das concentrações de sais a serem 

atingidos na água destilada. Este destilador também funcionava como um coletor 

de água de chuva, produzindo em média de 5 L/m².dia, resultando em uma 

provisão de 12 L/hab.dia. Possuía uma área total de 160 m², dividido em 16 

módulos de destilação. (GARCIAS; 1985, MALUF, 2005). 

 

2.3 O USO AGROINDUSTRIAL DA ÁGUA 

 

O uso da água nos processos industriais, pode ser tanto como a matéria 

prima, incorporando a água nos produtos, como auxiliar na preparação da 

matéria prima, na lavagem de materiais, equipamentos e instalações ou utilizada 

em sistemas de refrigeração e geração de vapor (MIERZWA; HESPANHOL, 

2005). 

As indústrias respondem por cerca de 20% do consumo mundial de 

água, utilizando grandes quantidades de água limpa. Dessa forma, a 

conservação da água torna-se se indispensável para reduzir, de modo 

progressivo o consumo de água e a geração de efluentes (WORLD WATER 

VISION, 2000). 

O uso da água na maioria das indústrias de alimentos é intenso devido 

às exigências de ordem sanitária, porém, muitas vezes excessivo, pela falta de 

conhecimento em relação aos volumes utilizados e dos custos associados 

(CODEX, 2001). 

Segundo Pacheco (2006), o principal fator que afeta o volume de água 

consumido são as práticas de lavagem. Em geral, plantas para exportação têm 

práticas de higiene mais rigorosas, sendo que, as normas regulamentadoras 

sanitárias exigem o uso de água fresca e potável, com níveis mínimos de cloro 

livre residual, para quase todas as operações de lavagem e enxágue. 
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A maior parte (80 a 95%) da água consumida em frigoríficos se torna 

efluente, que contém elevados índices de matéria orgânica, devido a presença 

de esterco, gorduras e sangue, bem como, altas concentrações de sódio, fósforo 

e nitrato (UNEP, 2000). 

As operações de limpeza são as principais responsáveis pelo elevado 

consumo de água em frigoríficos, pois, os pisos das áreas de processos devem 

ser lavados e sanitizados ao menos uma vez por dia. A água consumida nas 

operações de limpeza e lavagem das carcaças representa mais de 80% da água 

utilizada e do volume de efluente gerado (P2RIC, 2000). 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE LÍQUIDO DE UMA 

AGROINDÚSTRIA 

 

De acordo com a NBR 9800/1997, efluente líquido industrial é o despejo 

líquido proveniente do estabelecimento industrial, compreendendo emanações 

de processo industrial, águas de refrigeração poluídas, águas pluviais poluídas 

e esgoto doméstico.  

Segundo Nunes (2004), o conhecimento das características dos 

efluentes líquidos industriais constitui o primeiro passo para o estudo preliminar 

de projetos, e somente assim, os possíveis tipos de tratamentos podem ser 

selecionados. Com isso, o potencial poluidor do efluentes ao ser lançado no 

corpo receptor é conhecido. 

Para Jordão e Pessoa (2005), os despejos industriais se caracterizam 

por apresentar uma enorme variedade de poluentes, tanto em tipo e composição, 

como em volumes e concentrações. Varia de uma indústria para outra, e mesmo 

dentro da própria indústria, ocorre variações diárias e horárias, fazendo com que 

cada caso de poluição industrial seja investigado individualmente. 

De acordo com Cavalacanti (2011), os despejos de matadouros e 

frigoríficos têm grande carga de sólidos em suspensão, nutrientes, material 

flotável, graxos, sólidos sedimentáveis e uma DBO que fica entre 800 e 32.000 

mg.L-1, que podem variar em função dos cuidados na operação e com o 

reaproveitamento da matéria. 

Segundo Vilas Boas et. al. (2001), nos efluentes de matadouros e 

frigoríficos, a matéria orgânica presente no seu efluente é composta por grande 
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quantidade de sangue, fragmentos de tecidos e gorduras que é liberado durante 

o processo de abate. 

 

2.5 PROCESSOS DE TRATAMENTOS DE EFLUENTE LÍQUIDO 

 

A legislação ambiental, está cada vez mais rigorosa, obrigando que os 

efluentes industriais sejam tratados antes do seu descarte, evitando impactos 

negativos ao meio ambiente (PASCHOAL; FILHO, 2005). 

Os sistemas de tratamentos de efluentes têm como objetivo cumprir a 

legislação ambiental vigente, e em alguns casos, a água produto é reincorporada 

ao processo produtivo. Para a determinação do melhor processo de tratamento 

dos efluentes industriais, são testadas e utilizadas diversas operações unitárias. 

Os processos de tratamento, podem ser classificados em físicos, químicos e 

biológicos, em virtude da natureza dos poluentes a serem removidos e/ou das 

operações unitárias utilizadas nos processos para o tratamento. 

Para Imhoff e Imhoff (1998), os efluentes de frigoríficos podem ser 

tratados pelos mesmos processos que os empregados para esgotos domésticos, 

isto é, por processo anaeróbios, por filtros biológicos de alta taxa, lodos ativados 

e também segundo Cavalacanti (2011), podem ser por meio de discos biológicos 

rotativos e por sistemas de lagoas aeróbias e lagoas de estabilização. 

 

2.1.1 Etapas Típicas de um Sistema de Tratamento de Efluente Líquido de uma 

Agroindústria  

 

Segundo Pacheco (2006), o tratamento de efluente líquido pode variar 

de empresa para empresa, entretanto, um sistema típico do setor possuí as 

seguintes etapas: 

 Tratamento preliminar e primário: Tem o objetivo de remover 

os sólidos grosseiros, suspensos sedimentáveis e flotáveis, 

principalmente por ação físico-mecânica. Sendo empregado na 

maioria das vezes, os seguintes equipamentos: grades, peneiras, 

para remoção de sólidos grosseiros; logo em seguida, caixa de 

gordura (com ou sem areação) e/ou flotadores, para remoção de 

gordura e outros sólidos flotáveis; em seguida, sedimentadores, 
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peneiras (estática, rotativas ou vibratórias) e flotadores (ar 

dissolvido ou eletroflotação), para remoção de sólidos 

sedimentáveis, em suspensão e emulsionados – sólidos mais 

finos ou menores; 

 Equalização: Processo realizado em um tanque de volume e 

configuração definidos, conforme a característica do efluente, 

com vazão de saída constante e em alguns casos, com 

dispositivos de mistura para minimizar a sedimentação de 

eventuais sólidos em suspensão. Tem o objetivo de absorver as 

variações significativas de vazões e de carga poluentes dos 

efluentes líquidos a serem tratados, minimizando os picos de 

carga para a estação de tratamento, facilitando e otimizando a 

operação da estação em um todo, contribuindo para que se atinja 

os parâmetros finais de lançamento. 

 Tratamento secundário: Tem objetivo de remover os sólidos 

coloidais, dissolvidos e emulsionados, sobretudo por ação 

biológica, devido à característica biodegradável do conteúdo 

restante no efluente tratado no tratamento primário, após 

equalização. Nessa fase, dá-se evidência as lagoas de 

estabilização, em especial as anaeróbicas. 

 Tratamento terciário: Quando há necessidade, mediante as 

exigências técnicas e legais, ocorre o tratamento terciário que tem 

o objetivo de fazer o polimento final dos efluentes líquidos 

oriundos do tratamento secundária, gerando a remoção adicional 

dos sólidos, nutrientes e dos organismos patogênicos. 

 

2.6 APLICAÇÕES DE DESTILADORES SOLARES EM TRATAMENTOS DE 

EFLUENTES 

 

As aplicações dos destiladores solares são diversas, Soares (2004) 

utilizou o destilador solar para produzir água potável a partir de uma água 

salgada, salobra e doce contaminada, o estudo foi realizado em Florianópolis – 

SC obtendo uma produção média mensal que variou de 3,1 a 3,7 L/m², 

considerando dias chuvosos e ensolarados e chegou à conclusão que a água 
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destilada obtida, obedecia aos padrões de potabilidade da Portaria n° 518/2004* 

do Ministério da Saúde. 

Bezerra (2004), aplicou na cidade de Natal – RN, o destilador solar para 

o tratamento da água de produção de petróleo, visando obter um efluente 

passível de utilização na agricultura e geração de vapor. Nesse estudo, o autor 

obteve rendimentos que variou de 2,5 L/m²d a 7,5 L/m²d, com remoção superior 

à 98% dos sais. Chegando à conclusão que a água destilada obtida atendia aos 

requisitos CONAMA em quase todos os pontos, podendo ser utilizada, com 

ressalvas, na irrigação de culturas não comestíveis e podendo ser aplicado para 

a geração de vapor. 

Costa (2008), estudou a utilização do destilador solar para o tratamento 

de resíduos líquidos provenientes de laboratórios de uma universidade. Os três 

tipos de resíduos estudados, eram resíduos líquidos contendo álcool, metais e 

formol. Chegando à conclusão que esse tipo de tratamento é eficiente para os 

resíduos estudados, principalmente para os resíduos contendo metais. Também 

ficou demonstrado ser um processo viável economicamente e tecnicamente. 

Sá (2008), aplicou o destilador solar para o tratamento do lixiviado 

originado de uma Estação de Tratamento de Chorume de um aterro em 

Pernambuco, com objetivo de reduzir as cargas orgânicas. Chegando se a 

conclusão que, a água destilada obtida obedecia aos padrões de lançamento 

determinado pela Resolução CONAMA 357/2005**. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Atualmente, a referida portaria foi revogada pela Portaria n°2.914/2011 do Ministério da Saúde.  

**A referida resolução foi posteriormente alterada e complementada pela Resolução CONAMA 

430/2011. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

3.1 PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Com o intuito de verificar alguns aspectos relacionados ao uso de 

destiladores solares foi realizada uma etapa de prospecção tecnológica acerca 

da temática “destilação solar”. Para tal, foi utilizada como referência a base de 

dados do SCOPUS®, considerada a maior base de dados científicos do mundo, 

apresentando significativo alcance, conforme constata-se pelos números a 

seguir: 

 

 50 milhões de registros; 

 21.000 títulos; 

o 20.000 periódicos revisados por pares. 

 25,2 milhões de patentes de 5 escritórios de patentes. 

 

Foram verificados três indicadores da plataforma do SCOPUS para esta 

etapa de prospecção, a saber: 

 

 Países que mais contribuem na publicação de trabalhos na área; 

 Evolução temporal no número de publicações, compreendendo o período 

entre 1966 a 2015; 

 Contribuição das principais revistas/periódicos especializadas na área. 

 

3.2 CONCEPÇÃO E MONTAGEM DO DESTILADOR SOLAR 

 

Para realização desse estudo, foi necessário a construção de um 

destilador solar em escala piloto com design, construção, operação e 

manutenção simples.  

O equipamento foi desenvolvido baseado no modelo de Bezerra (2004), 

onde o destilador solar simples é constituído de um prisma triangular reto com 

ângulos de 25° e uma das faces voltadas para baixo, na qual está acoplada uma 

bandeja e duas calhas para alimentação e recolhimento da água produto.  
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As duas faces superiores do prisma e as suas bases são de vidro comum 

com 3 mm de espessura. A base do destilador é de chapa galvanizada n° 28 

com espessura de aproximadamente de 0,43 mm, com as dimensões de 1000 x 

1000 x 30 mm – Figura 4, por ser um material relativamente barato quando 

comparado com a fibra de vidro e de fácil acesso, esta estrutura está suportada 

em uma armação de aço comercial.  

 

 

Figura 4 - Projeto do destilador solar construído 

 

A base contém uma leve inclinação de uma extremidade a outra e sendo 

pintada com tinta metálica fusco na cor preta, com o objetivo de aumentar a 

reflexão e reter a maior quantidade de calor possível. A altura do volume de 

líquido foi definida pela pintura com a tinta preta em 15 mm partindo das 

extremidades da base. As canaletas, acopladas a base, tinham 100 mm de 

largura e 1000 mm de comprimento, cada uma – Figura 5.  

Com essas dimensões, o destilador tinha capacidade de operar com um 

volume ideal de 25 L, com a lâmina variando de 15 à 25mm. 
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Figura 5 – Montagem do destilador 

 

3.3 MODO DE OPERAÇÃO 

 

O destilador foi instalado no pátio dos fundos da UTFPR-MD entre os 

prédios do bloco “I” e dos prédios do bloco “L”, atrás do bloco “H” - Figura 6, no 

período de 12 de setembro a 23 de outubro de 2015, coincidindo com o fim do 

inverno e o começo da primavera no hemisfério sul. No inverno, a taxa da 

radiação solar é mínima, variando de 3,50 a 3,85 kWh/m² (ATLAS BRASILEIRO 

DE ENERGIA SOLAR, 2006). 

 

 

Figura 6 – Esquerda: Imagem de satélite do local de operação. Direita: Vista frontal do 
local de operação do destilador 
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O destilador foi operado semanalmente (7 dias), em batelada, com um 

volume de efluente determinado (Tabela 1), sendo que no final de cada semana 

foi colocado uma nova carga de volume, retirando o efluente restante na bandeja 

e reutilizando para adubação do solo através da fertirrigação.  

 

 

Tabela 1 - Volume de Efluente Utilizado no Destilador no Período de 12 de 

Setembro a 23 de Outubro de 2015. 

Semanas Dias da Semana Volume (L) 

1° 12/09 a 18/09 18 

2° 19/09 a 25/09 18 

3° 26/09 a 02/10 15 

4° 03/10 a 09/10 15 

5° 10/10 a 16/10 15 

6° 17/10 a 23/10 15 

 

 

A captação da água destilada ocorria de forma contínua através de 

conexões e mangueiras até um reservatório, sem contato com o ambiente 

externo – Figura 7. ‘ 

 

 

Figura 7 - Entrada e saída do destilador. 
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O ângulo de 25° da cobertura foi determinado baseado nos estudos 

realizados por Bezerra (2004), que diagnosticou que nos ângulos acima de 25°, 

o escoamento de beira ao 100% da água condensada na superfície da cobertura. 

Os vitrais do destilador, foram posicionados na orientação norte-sul, com uma 

das faces voltadas ao nascente e a outra ao poente, de modo a melhor aproveitar 

a incidência dos raios solares – Figura 8.  

 

 

Figura 8 - Posição do destilador em relação ao sol. 
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3.4 COLETA DAS AMOSTRAS 

 

As amostras foram fornecidas por uma agroindústria da cidade de 

Medianeira no estado do Paraná. Os efluentes líquidos gerados na empresa são 

provenientes de duas linhas básicas: esgoto sanitário e efluente industrial. O 

esgoto sanitário, após a sua degradação em fossa séptica é incorporado ao 

efluente industrial, sendo tratado conforme o seguinte sistema ilustrado pela 

Figura 9. 

 

 

Figura 9 - Fluxograma do sistema de tratamento de efluentes da agroindústria 
fornecedora do efluente 

Fonte: Adaptado de Caldereiro, 2015. 

 

A coleta das amostras seguiu o que está preconizado na NBR 

9898/1987, sendo que, as coletas foram realizadas na lagoa de decantação, 

sendo do tipo simples. As coletadas foram realizadas a cada duas semanas, 

sendo acondicionadas em bombonas plásticas e transportadas, em temperatura 

ambiente, até o laboratório de efluentes das UTFPR, onde foram acidificadas 

com ácido sulfúrico até atingir um pH menor que 2 e mantidas sobre refrigeração 

em 4°C até o seu uso no destilador, sendo retirada uma pequena amostra de 
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500 mL para análises dos parâmetros físico-químicos adotados antes da entrada 

no destilador. Após as primeiras 24h do processo de destilação, foram coletas 

amostras de 500 mL para a realização das análises da saída do destilador. 

 

3.5 PARAMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

Os parâmetros monitorados estão descritos na Tabela 2 e foram 

levantados semanalmente. As análises do efluente bruto foram realizadas a cada 

troca de efluentes na bandeja do destilador, ou seja, na entrada do efluente bruto 

no destilador, já as análises dos efluentes tratados foram realizadas após 24h de 

operação do processo de destilação.  

 

 

Tabela 2 - Parâmetros Físico-Químicos Monitorados na Entrada e na Saída do Destilador 

no Período de 12 de Setembro a 23 de Outubro de 2015. 

Parâmetro Método Unidade 

Rendimento Volumétrico1 L.m-².d-1 

DQO Colorimétrico2 mg.L-1 

Turbidez Nefelométrico3 NTU 

1 Volume evaporado no período de operação; 
2 Procedimentos segundo o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

5220D (APHA, 2012), utilizando o equipamento espectrofotômetro (Modelo Hach DR28000); 
3 Análises segundo procedimentos do Manual de Operação da Hach (1998) do microprocessador 

portátil Turbidímetro (Modelo 2100P). 

 

 

Os parâmetros analisados estão descritos na Tabela 3 e foram 

levantados diariamente durante o período de operação do destilador solar.  

 

 

Tabela 3 - Parâmetros Físico-Químicos Analisados no Período de 12 de Setembro a 23 de 

Outubro de 2015. 

Parâmetro Método Unidade 

Irradiância Solarimétrico1 W.m-² 

Temperatura Ambiente Termométrico2 °C 

¹ Célula fotovoltaica; 
² Veículo de climatologia online AccuWeather.com (2015); 
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Os dados da irradiância solar foram coletados através do Software 

LoggerNet que estava ligado diretamente a uma célula fotovoltaica (Figura 10) 

composta por células de Silício Policristalino, localizada na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – câmpus Medianeira a cerca de 80 metros do 

local de operação do destilador. Para utilização dos dados, foi necessário realizar 

uma média dos picos de irradiância diária, pois o software gerava os dados a 

cada minuto. O levantamento dos valores de irradiância ocorreu pelo motivo de 

o trabalho buscar correlacionar a intensidade desta variável com os outros 

parâmetros analisados. 

 

 

Figura 10 - Célula Fotovoltaica instalada no Câmpus Medianeira da UTFPR. 
 

Os dados de temperaturas máximas diárias foram obtidas através de um 

veículo de climatologia online de acesso livre e compilados para se obter a média 

semanal (AccuWeather, 2015). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados obtidos foram divididos em quatro partes: prospecção 

tecnológica, irradiância, produção média diária e operação do destilador e 

resultados das análises e eficiência deste destilador. 

 

4.1 PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

 

A prospecção tecnológica tem como objetivo fundamentar e 

contextualizar a proposta de estudo a qual está inserido o corrente trabalho. A 

tarefa de prospectar procura fornecer um direcionamento ao campo onde seja 

possível identificar e constatar a realidade em torno de uma temática. Desta 

forma, serão apresentados alguns dados e informações que ilustrarão de forma 

ampla o campo de aplicação da tecnologia de destilação solar. 

Por meio da base de dados SCOPUS®, a qual armazena dezenas de 

periódicos dos mais relevantes do mundo, foi possível apontar um ranking dos 

principais países que se destacam na divulgação de resultados sobre destilação 

solar. A Figura 11 apresenta os países mais relevantes e alguns países da 

América, como Estados Unidos, Brasil e México. 

 

 

Figura 11 - Quantidade de trabalhos publicados em destilação solar no mundo (período 
de 1966 – 2015). 
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Pela Figura 11 constata-se que os países Índia, Tunísia, França e 

Argélia, resguardam uma significativa contribuição nessa área de pesquisa, 

seguidos dos Estados Unidos e Taiwan. Os países da Índia e Tunísia desde 1966 

já contribuíram com mais de 30 trabalhos. No Brasil, o desenvolvimento de 

pesquisas utilizando a energia solar ainda é pequeno, o que pode ser justificado 

pelo alto custo agregado a essa tecnologia. 

Os trabalhos que levam como temática a destilação solar da base de 

dados SCOPUS® estão direcionados majoritariamente para área de 

dessalinização da água, conforme pode-se observar pela Figura 12, nesta é 

identificada 45 publicações no periódico “Desalination”, revista especializada em 

dessalinização da água.  

 

 
Figura 12 - Levantamento de publicações em revistas e periódicos que tratam do 

assunto destilação solar. 

 

Existe também significativa contribuição à área de destilação solar em 

periódicos que tratam de questões energéticas, como por exemplo as revistas 

“Energy” e “Applied Solar Energy English Translation of Geliotekhnika” com 26 

publicações no total.  

Ainda por meio da investigação de dados divulgados pela plataforma 

SCOPUS® destaca-se também a evolução temporal dos trabalhos 
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desenvolvidos na área de destilação solar. Até o momento no ano de 2015 foram 

publicados 8 trabalhos em destilação solar, sendo o ano de 2011 como o período 

com a maior quantidade de trabalhos publicados em todo o histórico estudado, 

contabilizando 14 papers (Figura 13), demostrando a relevância do tema para a 

área de pesquisa. 

 

 
Figura 13 - Publicações de trabalhos de destilação solar por ano (período de 

1966 – 2015). 

 

4.2 DADOS DE IRRADIÂNCIA SOLAR 

 

Conforme citado na metodologia a irradiância foi levantada para os 

períodos de operação do destilador, sendo utilizado o valor médio das 24 horas 

de dados coletados pelo painel fotovoltaico. Na Figura 14 segue uma amostra 

de perfil de variação da irradiância referente ao dia 22 de outubro de 2015, neste 

perfil os valores de irradiância são coletados e apresentados a cada minuto 

durante 24 horas. 
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Figura 14 - Variação temporal (a cada minuto) dos valores de irradiância do dia 
22 de Outubro de 2015 para intervalo de 24 horas. 

 

A variação dos valores de irradiância (W.m2) da Figura 14 evidenciam 

que os picos de incidência solar ocorrem na metade do dia, sendo que os valores 

desse período do dia oscilam em torno de uma faixa de 800 a 900 W.m-2, com 

um pico máximo de 908 W.m-2 às 13h34min. Serão apresentados na Tabela 4 

valores médios de irradiância referentes às semanas de uso e funcionamento do 

destilador. 

 

 

Tabela 4 – Valores Médios de Irradiância Para as Semanas de Operação do 

Destilador. 

 
Semana 

 

Irradiância média 
(W.m-2) 

1° 833,86 

2° 712,64 

3° 341,32 

4° 678,37 
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6° 874,01 
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Os dados de irradiância, os quais foram monitorados diariamente 

durante o período da pesquisa, incluindo os dias chuvosos e ensolarados, foram 

considerados bons, sendo em sua maioria, superiores a 600 W/m², visto que a 

pesquisa ocorreu no final do inverno onde a irradiância é menor que no verão. 

Entretanto, na 3° semana ocorreu o menor registro de irradiância o que leva a 

crer, que nessa semana ocorreu diversos dias chuvosos, resultando em um valor 

menor que as outras semanas. 

 

4.3 PRODUÇÃO MÉDIA DIÁRIA E OPERAÇÃO DO DESTILADOR 

 

A operação do destilador para efeito da determinação do rendimento 

médio diário, se deu nos meses de setembro e outubro. Entretanto, existe a 

necessidade de conhecer o comportamento do equipamento durante todos os 

meses do ano, de forma que, possa abranger os meses ótimos de operação 

(estação quente) e os meses de menor irradiância solar (estação fria). Dessa 

forma, a média da produção de água tratada pelo destilador foi cerca de 0,8 

L/m².dia conforme a Tabela 5. 

 

 

Tabela 5 - Resultados das Produção Média Diária da Água Tratada pelo Destilador no Período de 12 
de Setembro à 23 de Outubro de 2015. 

Dias da Semana 
Volume Total de 
Água Bruta (L) 

Volume Total de 
Água Tratada (L) 

Média de Água por 
Dia (L.m-²dia-¹) 

Porcentagem de 
Tratamento (%) 

1° 18 6,00 0,86 33,33 

2° 18 6,50 0,93 36,11 

3° 15 6,00 0,86 40,00 

4° 15 6,50 0,93 43,33 

5° 15 5,65 0,81 37,67 

6° 15 6,00 0,86 40,00 

 

 

Conforme pode se observar na Tabela 5, o destilador apresentou 

rendimentos inferiores ao encontrado na literatura para seus similares. Bezerra 

(2004), ao aplicar o destilador solar simples no tratamento de águas de produção 

de petróleo, conseguiu um rendimento mínimo de 2,50 L/m².dia e o máximo de 

7,5 L/m².dia, conforme está apresentado na Tabela 6. Soares (2004), ao estudar 
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o tratamento de água unifamiliar através da destilação solar natural utilizando 

água salgada, salobra e doce contaminada, obteve uma produção média mensal 

de 3,1 a 3,7 L/m².dia, considerando dias chuvosos e ensolarados. 

A porcentagem de rendimento foi superior aos 30% do volume inicial, 

porém inferior aos 50%, resultados que, convergem com os apontamentos de 

Fuentes e Roth (1997), que ao estudarem a aplicação de destiladores na 

dessalinização de água marinha, concluíram que um destilador solar de bandeja 

simples, raramente tem um rendimento superior aos 60%. Entretanto, o 

rendimento obtido poderia ser maior se houvesse um isolamento térmico na 

bandeja, já que segundo Costa (2008), sem um isolamento adequado, as perdas 

de calor aumentam e ocasionam a diminuição da eficiência energética em cerca 

de 14%. 

Alguns resultados da literatura estão resumidos na Tabela 6, que 

apresenta conteúdos relacionados a natureza do estudo (aplicação da destilação 

solar), o rendimento (produção volumétrica de destilado) e os principais 

resultados dos respectivos autores indicados. 

 

 

Tabela 6 - Resultados obtidos de eficiência de remoção para diferentes condições e 

natureza de estudo para destilação solar (Continua). 

 

Referência 

 

Natureza do estudo 

Rendimento 

(Produção de 

destilado) 

Parâmetros Físico-

químicos analisados 

Bezerra (2014) 

Tratamento da água 

de produção de 

petróleo para 

geração de vapor 

2,50 L/m2.d (mínimo) 

7,50 L/m2.d (máximo) 

Remoção de sais > 98% 

e Remoção de TOC > 

90% 

Sá (2008) 

Tratamento de 

lixiviado de aterro 

sanitário 

7,1 L/m2.d 

Remoção de 

aproximadamente 100% 

de Turbidez, Sólidos 

Totais e Cor 

Cruz (2008) 

Dessalinização da 

água do mar para 

abastecimento 

humano 

4,7 L/m2.d 
Eficiência de 78% na 

produção de destilado 

Costa (2008) 

Tratamento de 

resíduos líquidos de 

laboratório químico 

4,8 L/m2.d 

Redução de Cr, Fe, Cu 

e Zn > 99% 

Redução de O&G > 

90% 

Redução de TKN > 98% 
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Tabela 6 - Resultados obtidos de eficiência de remoção para diferentes condições e 

natureza de estudo para destilação solar (Conclusão) 

 

Referência 

 

Natureza do estudo 

Rendimento 

(Produção de 

destilado) 

Parâmetros Físico-

químicos analisados 

Presente estudo 

Tratamento de 

efluente líquido de 

agroindústria 

0,8 L/m².dia 

Redução de DQO > 

45% 

Redução de Turbidez > 

87% 

 

 

Os resultados de Bezerra (2014), Sá (2008), Cruz (2008) e Costa (2008) 

expressos na Tabela 6 mostram que os rendimentos estão muito superiores aos 

valores do presente estudo (0,8 L/m2.dia). Para os parâmetros avaliados pode-

se concluir que, a destilação solar é eficaz na redução/remoção de 

contaminantes, pois, os valores estão acima de 90% de eficiência conforme os 

dados desta tabela. 

Diante dos resultados do presente estudo, outro fator que pode ter 

influenciado o baixo rendimento, corresponde pela vedação de borracha de 

silicone acético entre as bandejas e a cobertura que apresentou falhas após 

alguns dias de uso, se descolando da estrutura de metal, possibilitando a perda 

de vapor líquido destilado – Figura 15.  

 

 

Figura 15 – Falha da vedação que possibilitou a perda de vapor líquido destilado 

 

A Figura 15 (à direita) conseguiu registrar vestígios de perda/vazamento 

de destilado do equipamento instalado. 

Quando se comparado o rendimento com a irradiância – Figura 16, pode-

se notar uma possível correlação entre ambos, pois, o rendimento acompanhou 
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a taxa de irradiância, sendo possível identificar um decréscimo na taxa de 

rendimento, à medida que ocorria um decréscimo da irradiância. Vale ressaltar, 

no entanto, que a produção de água destilada está relacionada à inúmeros 

fatores, entre eles os climáticos (ventos, temperatura ambiente e irradiância) e 

dos aspectos construtivos do destilador.  

 

 

Figura 16 – Correlação entre o rendimento e a irradiância 

 

Através da Figura 16, pode-se observar que os maiores rendimentos 

ocorrem nas 2° e 4° semanas, onde a irradiância foi cerca de 700 W/m², 

representando um resultado satisfatório visto que o período ocorreu no final da 

estação de inverno e início da primavera. 

Na 5° semana, apresentou o menor rendimento de produção de água 

destilada, entretanto, o nível de irradiância se permaneceu acima de 600 W/m², 

isso pode ser justificado pelo aparecimento de falhas da vedação de borracha 

de silicone acético do destilador. 

Na Figura 17, pode-se observar a relação do rendimento obtido com a 

temperatura média semanal e constatar que, assim como, na irradiância, o 

rendimento obteve uma certa similaridade com a variação da temperatura.  
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Figura 17 – Correlação entre o rendimento e a temperatura 

 

Durante o experimento, a temperatura média semanal se manteve acima 

dos 25°C, que proporcionou uma produção de água destilada acima dos 0,85 

L/m².dia, com exceção da 5° semana, onde rendimento ficou próximo dos 

0,80L/m².dia, o qual, pode ser justificado pelo aumento dos números de pontos 

onde a vedação de borracha de silicone acético se mostrou falho. 

 

4.4 RESULTADOS DAS ANÁLISES E EFICIÊNCIA DO DESTILADOR 

 

Conforme citado na Tabela 2, os parâmetros físicos-químicos analisados 

foram a DQO e a Turbidez. Logo abaixo, na Figura 18 é possível visualizar as 

amostras antes do tratamento (efluente bruto) e após o processo de destilação 

(efluente tratado). 
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Figura 18 - Efluente bruto (à esquerda) e o efluente tratado, por destilação solar (à 

direita). 

 

A Figura 19 apresenta a amostra utilizada no experimento e o destilado 

obtido. A DQO média obtida na amostra (lagoa de decantação) da agroindústria 

apresentou um valor de 286 mg.L-1 com um desvio padrão de 145,5 mg.L-1 

(Tabela 7).  

 

 
Figura 19 - Efluente bruto (à esquerda) e o efluente tratado, por destilação solar (à 

direita). 
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Na Tabela 7, estão organizados os valores de concentração da DQO na 

entrada do destilador e na saída do equipamento em forma de água destilada e 

a eficiência de redução obtida durante a pesquisa. 

 

 

Tabela 7 - Resultados das Análises de DQO Realizadas na Entrada e Saída do Destilador 
no Período de 12 de Setembro à 23 de Outubro de 2015. 

Dias da Semana Entrada (mg.L-¹) Saída (mg.L-¹) Eficiência de Redução (%) 

1° 556,00 209,67 62,29 

2° 322,67 233,00 27,79 

3° 198,67 24,67 87,58 

4° 264,67 119,67 54,79 

5° 231,33 172,67 25,36 

6° 142,67 113,00 20,80 

 

 

Como é possível observar na Tabela 7, a eficiência de redução variou 

muito durante o experimento, ficando sempre abaixo dos encontrados na 

literatura. Sá (2008), ao analisar o tratamento do lixiviado de aterro sanitário 

usando destilador solar, obteve uma redução acima de 98%.  

A variação constante da eficiência de redução, pode estar relacionada 

com a variação constante da concentração de entrada e a falha na vedação do 

equipamento, o que possibilitou a perda do vapor líquido gerado. 

Na Figura 20, está esquematizada a influência da irradiância na 

eficiência de redução da DQO. 
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Figura 20 – Correlação da eficiência com a irradiância 

 

Ao analisar a Figura 20 conclui-se que, na 3° semanas, houve o registro 

da maior eficiência, coincidindo com a menor taxa de irradiância semanal, onde 

a eficiência foi superior aos 80% de redução da DQO, entretanto a irradiância 

semanal registrada ficou acima dos 300 W/m². Já na 6° semana, ocorreu a menor 

eficiência de redução da DQO, cerca de 20%, coincidindo com a maior taxa de 

irradiância registrada no desenvolvimento desse trabalho, cerca de 900 W/m². 

Segundo Barros (2004), a DQO é utilizada para medir indiretamente o potencial 

poluidor de um efluente, por isso, se faz necessária uma pesquisa mais ampla 

para determinar se a eficiência de redução de DQO é inversa à irradiância ou se 

foi apenas uma coincidência pela escala reduzida da pesquisa e por outras 

condições não investigadas. 

Na Tabela 8, pode-se observar os resultados das análises de turbidez 

realizadas durante o experimento, onde foram analisadas a turbidez de entrada 

e após o processo de destilação, sendo possível obter a eficiência do destilador 

solar sobre essa variável. 

 

 

Tabela 8 - Resultados das Análises de Turbidez Realizadas na Entrada e Saída do 
Destilador no Período de 12 de Setembro à 23 de Outubro de 2015 (Continua). 

Dias da Semana Entrada (NTU) Saída (NTU) Eficiência de Redução (%) 

1° 37 3 91,89 
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Tabela 8 - Resultados das Análises de Turbidez Realizadas na Entrada e Saída do 
Destilador no Período de 12 de Setembro à 23 de Outubro de 2015 (Conclusão). 

Dias da Semana Entrada (NTU) Saída (NTU) Eficiência de Redução (%) 

2° 36 4 88,89 

3° 21 6 71,43 

4° 47 3 93,62 

5° 51 3 94,12 

6° 42 5 88,10 

 

 

Pela Tabela 8 foi constatada uma redução significativa da turbidez, 

sendo que a maioria das amostras, a eficiência de redução ficou perto dos 90%, 

isso ocorre porque a água destilada é mais pura e, portanto, livre de material em 

suspensão que é a principal causa da turbidez - Figura 21. 

 

 

Figura 21 – Diferença da turbidez do efluente de entrada com o de saída 

 

Os resultados obtidos nesse experimento convergem para valores 

semelhantes com o encontrado na literatura. Sá (2008), ao analisar a 

evaporação natural do lixiviado do aterro da Muribeca através de um destilador 

solar, obteve uma remoção de cerca de 100% das suas análises para turbidez. 

Scapin et al. (2013), ao estudar a viabilidade de um sistema de purificação de 

água com o uso da radiação solar, obteve uma redução de cerca de 100%. 
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A eficiência de redução poderia ser maior, porém com o 

desenvolvimento das análises, foi possível observar diversos pontos de ferrugem 

nas canaletas de coleta da água destilada, o que pode supostamente ter 

contribuído para um leve aumento da turbidez na saída do destilador – Figura 

22. 

 

 

Figura 22 – Pontos de ferrugens na canaleta de coleta da água destilada 

 

Na Figura 23, pode-se observar a eficiência de redução de turbidez pela 

irradiância durante o experimento  

 

 

Figura 23 – Correlação da eficiência com a irradiância 
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Quando se comparado a eficiência de redução da turbidez com a 

irradiância – Figura 23, pode-se notar uma possível correlação entre ambos, pois 

a eficiência acompanhou a taxa de irradiância, sendo possível identificar um 

decréscimo na taxa de rendimento, a medida que, ocorria um decréscimo da 

irradiância.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

As principais conclusões deste trabalho são descritas na sequência: 

A prospecção tecnológica do uso do destilador solar na literatura 

científica, por meio da base de dados SCOPUS®, mostrou-se oscilante, porém 

em crescimento, tendo o ano de 2014 o maior número de artigos publicados, 

sendo, a temática majoritariamente relacionada a dessanilazição de água. 

Supostamente por ser uma tecnologia simples quando comparada com as 

técnicas avançadas e tecnológicas existentes no processo de dessalinização. 

Além de pode ser aplicada em regiões com pouca infraestrutura e utilizar uma 

energia livre de custos. 

O processo de tratamento utilizado apresentou ser viável, devido a sua 

simplicidade em relação a sua confecção e operação e por não necessitar de 

mão de obra especializada, quando comparado com outras tecnologias 

disponíveis no mercado. 

De acordo com os dados de rendimento, verificou-se que o destilador 

desenvolvido apresentou rendimentos inferiores (0,8 L/m².dia) com os 

encontrados na literatura para seus semelhantes, entretanto, vale ressaltar que 

não foi utilizado nenhum tipo de isolamento térmico e que a vedação foi 

comprometida ocorrendo perdas do vapor líquido destilado, logo, esse 

rendimento tende a ser melhorado. Todavia, pelo volume de efluente gerado, e 

pelo rendimento obtido, conclui-se que, aplicação do destilador solar não é 

recomendada para o tratamento do efluente gerado em uma agroindústria, 

sendo indicado o seu uso para setores indústrias onde a geração de efluentes 

não seja tão volumosa e constante.  

Em relação as análises dos parâmetros adotados ao longo do 

experimento, pode-se observar que a DQO obteve uma eficiência de redução 

muito inferior e variável quando comparada com as encontradas na literatura. 

Quando correlacionada com a irradiância, a DQO mostrou-se inversa a 

irradiância, sendo que a melhor eficiência registrada, cerca de 90%, aconteceu 

na menor irradiância registrada (300 W/m²). Em relação a turbidez, verificou-se 

que, as eficiências obtidas (87%) convergem para valores próximos com o 

encontrado na literatura. Contudo, supõe-se que, a eficiência de redução poderia 
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ser maior, pois, foi possível observar diversos pontos de ferrugem no sistema de 

destilação, o que pode ter contribuído para um aumento da turbidez na saída do 

destilador. 

Portanto, conclui-se com o desenvolvimento desse trabalho que o uso 

do destilador solar no tratamento de efluentes, constitui-se em uma promissora 

tecnologia limpa, sustentável, com baixos impactos ambientais negativos a qual 

pode ser utilizada em pequenos geradores de efluentes. 
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6 SUGESTÕES 

 

 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho surgiram novas ideias e 

possibilidades viáveis de futuras pesquisas e do uso deste trabalho, como 

complementar à outras pesquisas. Portanto, recomenda-se que, sejam objetivos 

de pesquisas para trabalhos futuros: 

 Estudar o sistema de destilador solar convencional durante todo 

o período do ano; 

 Estudar o rendimento do destilador solar com a aplicação de um 

isolante térmico nas bandejas; 

 Estudar outros tipos de materiais para a vedação da cobertura 

com a base, comparando-se os rendimentos obtidos; 

 Estudar o rendimento do destilador solar com a construção da 

base em fibra de vidro; 

 Estudar a eficiência do destilador solar com relação a outros 

parâmetros físico-químicos como cor, pH, DBO, etc; 

 Aplicar o destilador solar em escala piloto em uma indústria com 

geração de efluentes pequeno e inconstante como uma 

metalurgia.  

 

  



54 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 
 
ACCUWEATHER. Disponível em: <http:/ 
www.accuweather.com/pt/br/medianeira/40110/month/40110?monyr=9/01/2015
>. Acesso em 20 out 2015 
 
 
ALCÂNTARA, P. B. et al. Piloto Experimental de Tratamento de Lixiviados 
Por Evaporação No Semiárido: Estudos Preliminares de Instalação e 
Operação. 26° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 
2011.  
 
 
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods For Examination Of Water And 
Wastewater. 22 ed. Washington: American Public Health Association, 2012. 
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-9800 – Critérios 
para lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema coletor 
público de esgoto sanitário. Rio de Janeiro, 1997. 
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-9898 – 
Preservação e Técnicas de Amostragem de Afluente Líquidos e Corpos 
Receptores - Procedimento. Rio de Janeiro, 1987. 
 
 
BARROS, H. L., Estudo de Balanço Hídrico em Aterro Sanitário por Meio 
de Lisímetros de Grandes Dimensões – Dissertação (mestrado) – 
Universidade Federal de Viçosa, 2004. 
 
 
BEZERRA, A. M. Aplicações Práticas da Energia Solar. São Paulo: Nobel, 
1990. 
 
 
BEZERRA, M. A. S. Desenvolvimento de Um Destilador Solar Para 
Tratamento de Águas de Produção de Petróleo Com Vistas a Sua 
Utilização Na Agricultura e Geração de Vapor. 2004. Dissertação (Mestrado 
– Programa de Pós-Graduação Na Engenharia Química) – Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 
 
 
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 
CONAMA. Resolução CONAMA n° 430, de 13 de maio de 2011. 2011 
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n°2.914, de 12 de Dezembro de 2011. 



55 

BRUTSAERT, W. Evaporation into the Atmosphere. Dordrecht: 
KluwerAcademic Publishers, 290 p. 1982. 
 
 
CALDEREIRO, G. M. B. Caracterzação da Digestão de Resíduos 
Agroindustriais em Biodigestor de Fluxo Contínuo Operado em Escala 
Real. Dissertação 2015 (Mestrado – Tecnologias Ambientais) – Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira. 
 
 
CAVALCANTI, J. E. W. A. Manual de tratamento de águas residuárias 
industriais. 2° ed. Sao Paulo, 2011. 
 
 
DUFFIE, J. A.; BECKMAN, W. A. Solar Engineering of Thermal Processes 
(inglês) 4 ed. USA: Wiley-Interscience, 910pag, 2013. 
 
 
FENELON, F. R.  Tratamento de Lixiviados de Aterro Sanitário Por 
Evaporação Natural Em Sistema Controlado: Estudo Em Escala Piloto. 
2011. Dissertação (Mestrado – Departamento de Engenharia Sanitária e 
Ambiental) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 
 
FUENTES, R., ROTH, P. Teoria de La Destilación Solar em Vacio. Revista 
Facultad de Ingenieria, U. T. A., Chile, vol. 4, 1997. 
 
 
GARCIAS, C.M. Potabilização de Água Obtida por Destilação Solar da 
Água do Mar. 1985. Dissertação (Mestrado – Instituto de Pesquisas 
Hidráulicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.  
 
 
IMHOFF, K.; IMHOFF, K. Manual de Tratamento de águas Residuárias, 26ª 
edição, São Paulo, Editora Egard Blucher Ltda: 1998. 
 
 
INCROPERA F. P.; DE WITT D. P. Fundamentos de Transferência de Calor 
e Massa, 7º ed, 494 p. 2014. 
 
 
JORDÃO, Eduardo Pacheco; PESSOA, Constantino Arruda. Tratamento de 
Esgotos Domésticos. 4ª Ed.,Rio de Janeiro, 2005 
 
 
MALUF, A. L. Destiladores Solares no Brasil. 2005. Dissertação (Lato Sensu 
em Fontes Alternativas de Energia) – Universidade Federal de Lavras, Minas 
Gerais. 
 
 



56 

MARINHO, F. J. L. et al. Destilador Solar Para Fornecimento de Água 
Potável. 2014. Capitulo III. Livro: Tecnologias adaptadas para o 
desenvolvimento sustentável do semiárido brasileiro. Organizadores: 
FURTADO, D. A. et al. – Campina Grande: EPGRAF, 2014. Volume 1 
 
 
MCCRACKEN, H.; GORDES, J., Understanding solar stills (inglês) Arlington, 
USA: VITA, 33 pag, 1985. 
 
 
MIERZWA, J.C., HESPANHOL, I., Água na indústria - Uso racional e reúso. 
São Paulo, Oficina de Textos, 2005. 
 
 
NUNES, J. A. Tratamento físico-químico de águas residuárias industriais. 
Gráfica Editorial J Andrade. Aracaju - SE, 2004. 
 
 
P2RIC. ENVIRONMENTAL TECNOLOGY BEST PRACTICE PROGRAMME. 
Reducing Water and effluent Costs in Red meat Abattoirs. Good Practice 
Guide - GG234, 2000. Disponível em 
http://infohouse.p2ric.org/ref/23/22904.pdf Acesso 29.09.2015 
 
 
PACHECO, J.W. Guia Técnico Ambiental de Frigoríficos – Industrialização 
de Carnes (Bovina e Suína). São Paulo: CETESB, 2006.Disponível em : 
<http:/www.cetesb.sp.gov.br> Acesso 20 jun 2015 
 
 
PASCHOAL, F. M. M.; FILHO, G. T., Aplicação da tecnologia de 
eletrofloculação na recuperação do corante índigo blue a partir de 
efluentes industriais. Química Nova, v.28, n. 5, p. 766-772, 2005. 
 
 
RODRIGUES, D. MATAJS, R. Um Banho de Sol Para o Brasil: o que os 
aquecedores solares podem fazer pelo meio ambiente e sociedade. São 
Lourenço da Serra: Vitae Civilis. 2004 
 
 
SÁ, L. F. Evaporação Natural do Lixiviado do Aterro da Muribeca Através 
de Um Destilador Solar. 2007. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife. 
 
 
SCAPIN, L. A., et al. Viabilidade de um Sistema de Purificação de Água 
Com o Uso da Radiação Solar.  Revista: Disciplinarum Scientia. Série: 
Naturais e Tecnológicas, Santa Maria, v.14, n. 2, p.195-204, 2013. 
 
 



57 

SOARES, C. Tratamento De Água Unifamiliar Através Da Destilação Solar 
Natural Utilizando Água Salgada, Salobra E Doce Contaminada. 2004. 
Dissertação (Mestrado – Pós-Graduação Em Engenharia Ambiental) – 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 
 
 
TAVARES, B. F. D. Tratamento de Chorume: Análise dos Efluentes da 
Evaporação Forçada. 2011. Dissertação (Mestrado – Escola Politécnica) – 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 
 
UNEP – UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME; DEPA – DANISH 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY; COWI Consulting Engineers and 
Planners AS, Denmark. cleaner production assessment in meat processing. 
Paris: UNEP, 2000. Disponível em 
http://www.agrifoodforum.net/publications/guide/index.htm Acesso 29.09.2015 
 
 
VILAS BOAS, E. V. B. et al. Manejo De Resíduos Da Agroindústria. Lavras: 
Gráfica Universitária UFLA/FAEPE, 2001. 
 
 
WORLD WATERCOUNCIL. World Water Vision: make water evereybody's 
business. [S.I.]: Earthscan Publications, 2000. (Texto técnico) Disponível 
www.envirowise.gov.uk  Acesso 29.09.2015 


