Experiência Global para o Ano Internacional da Química

Destilador Solar - Um Desafio
Este documento contém a descrição da Actividade ”Destilador Solar - Um
Desafio”, que faz parte da Experiência Global a ser realizada durante o Ano
Internacional da Química, 2011.
Nesta actividade, os alunos constroem um destilador solar e avaliam a respectiva
eficiência. Desta forma aprofundarão e tirarão partido do conhecimento da água nos
estados líquido e gasoso, bem como sobre a forma como o processo de destilação
pode ser utilizado para purificar a água. É-lhes colocado o desafio do desenho e
construção de um destilador de elevada eficiência. Os esquemas e/ou fotografias dos
melhores destiladores solares construídos na Escola, juntamente com os resultados
da avaliação das respectivas eficiências, deverão ser submetidos à Base de Dados da
Experiência Global.
Conteúdo
• Instruções para a submissão dos resultados à Base de Dados Global
• Instruções para a Actividade (Alunos)
• Folha de Resultados dos Alunos
• Notas para os Professores
• Funcionamento do Destilador
• Exemplo de Resultados de Alunos
• Desenho de Destilador Alternativo
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Submissão de Resultados para a Base de Dados Global
A informação apresentada abaixo deve ser submetida à Base de Dados “online”. Se os
detalhes da identificação e localização da Escola constarem em dados de outras actividades já
anteriormente submetidas, isso deve ser claro para permitir a associação das contribuições.
Data da recolha da amostra:

______________________________________________

Natureza da água:

_________________________

Nome do ficheiro do diagrama

______________________________________________

Nome do ficheiro da fotografia:

______________________________________________

Eficiência do destilador:

______________________________________________

Número de alunos envolvidos

______________________________________________

(torneira, mar, rio, etc.)

Escola ou grupo / Número de Registo: __________________________________________

As actividades da Experiência Global foram criadas pela Equipa da Experiência
Química Global para o Ano Internacional da Química, que as disponibiliza ao abrigo da
licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA).
Esta licença permite a sua utilização e adaptação para fins não comerciais,
salvaguardando a devida referência ao Ano Internacional da Quím ica.
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Desafio do Destilador Solar
O Desafio
Esta actividade consta do desenvolvimento de um destilador solar e na sua utilização
para purificar água. Coloca-se o desafio da construção de um destilador com elevada
eficiência.
A água cobre a maior parte da superfície terrestre (cerca de 70%), sendo a sua
grande maioria, dos oceanos e salgada. Muita da restante água, superficial ou no
subsolo também é salgada ou contaminada de forma que não é própria para consumo
humano. Cresce a necessidade de purificar água para abastecimento das populações
O Destilador Solar é um dispositivo que se socorre da energia solar para purificar a
água. Existem variadíssimas versões, para serem usadas em situações que vão desde
os pequenos kits de sobrevivência no deserto a grandes instalações para
abastecimento público.
(No fim do documento apresenta-se um método alternativo para a Parte A, para as
classes que tenham acesso a equipamento de laboratório).
Método - Parte A –Construção de um Destilador Solar
1. Colocar dentro de uma tina (bacia,
taça, pequeno alguidar), um dado
volume de água quente (até cerca de
1 cm de altura a contar do fundo).
2. Adicionar uma pequena porção de
corante alimentar e uma colher de
chá com sal.
3. Colocar o conjunto ao sol, em cima
de uma base plana.
4. Colocar um copo ou uma pequena
taça no meio da tina, garantindo
que não haverá salpicos de água a
entrar-lhe para dentro.
5. Cobrir a tina com papel de cozinha,
transparente, provocando aderência
à volta da tina; pode-se usar em
redor, fita-cola ou um fio, para
selar melhor.
6. 6.Colocar uma pedrinha no centro
do filme que cobre a tina e o copo
7. Deixar este “destilador” ao sol,
durante uma hora, pelo menos
(quanto mais tempo melhor para
evaporar mais água); verificar se caiu
alguma água para dentro do copo.
8. Recolher o destilador para dentro
de casa, retirar o filme de papel, e
retirar cuidadosamente o copo sem

entornar água para dentro ou para
fora.
9. Medir o volume de água recolhido
no copo.
10. Observar a cor da água no copo e
prová-la de sal.

Equipamento
− Tina, bacia, taça, ou pequeno alguidar
− Copo, ou chávena, pequeno e de boca
larga
− Copo de medição ou proveta.
− Filme de papel transparente, de cozinha
(mais largo que a tina)
− Pedra pequena (seixo)
− Água quente
− Corante alimentar e sal
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11. Calcular a percentagem de água que foi purificada:
% água purificada =

volume recolhido
× 100
volume saído do destilador

12. Observar os resultados e tirar conclusões sobre o que aconteceu à água da tina.
Onde está a “água purificada” e porque se chama assim? Escrever as opiniões no
espaço da Questão 1 da Folha de Resultados dos Alunos.
Parte B – O Desafio de um Destilador Melhor
Lança-se o desafio de modificar o destilador solar apresentado na Parte A, ou
construir outro, mais eficiente.
13. Registar algumas ideias sobre a forma
como se pode optimizar o destilador.
Pode-se, por exemplo, usar bacias de
cores diferentes e verificar se aquecem
de forma diferente.
14. Discutir as ideias com o professor e,
em conjunto, efectuar a experiência.
15. Realizar a experiência registando o volume de água inicial e o volume de água
purificada a que dá origem.
16. Calcular a % de água purificada e registar os valores na Tabela de Resultados.
17. Caso haja disponibilidade, proceder, com o apoio do professor, a novos
desenvolvimentos do destilador.
18. Fazer o esboço do diagrama proposto para um destilador mais eficiente. Caso
haja possibilidade, fotografar o destilador.
19. Completar as respostas às questões da Folha de Resultados.
20. Entregar os resultados ao professor para seleccionar o destilador mais eficiente,
que vai ser submetido à Base de Dados Global.
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Folha de Resultados dos Alunos
Registar os resultados e calcular a percentagem obtida de água purificada.

Experiência

Volume de água
adicionada (mL)

Volume de água
recolhida (mL)

% água
purificada

Parte A – Primeiro Destilador
Parte B –

Parte A
1. Explicar o funcionamento do destilador.

2. Descrever uma forma possível de fazer com que o destilador atinja melhor
eficiência.
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Parte B
3. Elaborar a descrição de um destilador que possa funcionar melhor que o que foi
construído e utilizado na Parte A; discutir as ideias com o professor.

4. (Após ter testado o novo destilador)
Desenhar um diagrama do novo destilador, que esclareça a forma como funciona.

5. Colocar aqui uma fotografia do novo destilador:
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Notas para os Professores
Instruções para a Actividade
Este documento apresenta duas abordagens
diferentes para a actividade.
A primeira é adequada a todos os alunos, utiliza
objectos de uso doméstico vulgar para a
construção do destilador e é de fácil construção
e aplicação.
A segunda é aconselhada para alunos de anos
mais adiantados que têm acesso a material de
vidro e outros recursos.
Desafio do Destilador Solar
A actividade pode ser conduzida individualmente,
ou pode ser realizada, com benefício, por grupos de
dois alunos.

Segurança
A Actividade é praticamente
isenta de perigo. Como regra
geral
de
procedimento
laboratorial, recomenda-se que
os materiais de uma experiência
não sejam avaliados pelo cheiro
ou
pelo
sabor.
A
baixa
salinidade da água purificada,
obtida com o destilador, só
excepcionalmente
pode
ser
saboreada
com
rigorosa
supervisão do professor.

Primeiro, na Parte A, constrói-se um destilador simples que vai ser utilizado para
purificar água.
Pretende-se que seja apresentada uma explicação sobre a forma de funcionamento
do destilador.
•

Para concluir, deve-se desenvolver uma discussão alargada à Turmas, para
assegurar que os alunos têm uma explicação científica correcta sobre a forma
como o destilador funciona (ver abaixo).

•

Depois, na Parte B, é lançado o desafio para melhorar o rendimento da produção
de água purificada, pela introdução de alterações ao destilador ou à forma como é
utilizado.

•

As propostas dos alunos devem ser aprovadas quanto à segurança e estes devem
ser apoiados e orientados para a utilização dos conhecimentos de que dispõem.
Após execução das experiências, os alunos devem completar um diagrama
explicativo sobre a forma de funcionamento da versão modificada do destilador em
que a eficiência, medida pela % de água purificada, foi melhorada. Recomenda-se
a inclusão de uma fotografia do novo destilador solar.

•

Para concluir a Actividade, recolher o trabalho de todos os grupos que aderiram ao
desafio e seleccionar o destilador vencedor do desafio. Sugere-se que, para este
efeito, seja organizado uma sessão colectiva especial “Experiência Global”.

Os diagramas (e as correspondentes fotografias) dos destiladores seleccionados em
cada escola devem ser submetidos à Base de Dados Global.
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Objectivos de Aprendizagem
Durante a Actividade os alunos devem:
•

Aprender os fenómenos associados a uma mudança de estado físico da matéria,
particularmente de líquido para gasoso e vice-versa (evaporação e condensação).

•

Aprender a utilizar a destilação para purificar água.

•

Desenvolver uma explicação científica adequada do processo de destilação.

•

Usar o seu conhecimento sobre destilação para tentar melhorar a eficiência de um
destilador solar.

Pistas para o bom funcionamento de um Destilador Solar
Parte A:
•

Realizar a experiência num dia sem nuvens, de preferência à volta do m eio-dia.

•

A utilização de água quente acelera o processo de evaporação, o que pode ser
particularmente útil se o dia não estiver francamente quente e seco.

•

Ajudar os alunos a vedar convenientemente as juntas do destilador para evitar
perdas de água e de vapor.

•

O uso de água corada salgada facilita a verificação do bom funcionamento do
destilador.

•

Se não for possível realizar a experiência ao sol, pode-se recorrer ao aquecimento
da tina (tacho de material apropriado) com água, numa placa eléctrica de
aquecimento; neste caso, o copo que recebe o vapor deve ser isolado do fundo
aquecido da tina (tacho).

Planeamento do Desafio
Parte B:
Os alunos devem usar da sua imaginação para tentar melhorar a eficiência do
destilador solar. Será uma oportunidade para descobrirem relações entre a ciência e
a tecnologia. Um processo tecnológico requer critérios mediante os quais é avaliado.
Neste caso, o critério a ter em conta no desenvolvimento do destilador, é
basicamente o da % de água purificada obtida, o que deve ser bem explicado. Para
níveis mais avançados pode-se avançar para maior sofisticação, como seja exigir
também rapidez do processo. Aspectos que podem despertar curiosidade são, por
exemplo, além destes,
•

O tipo de material dos recipientes,

•

A cor da tina,

•

A quantidade de água inicial,

•

O formato do destilador,

•

O método de recolha do destilado.

7

Funcionamento do Destilador
Resumo
À medida que a água aquece no destilador, aumenta a quantidade de vapor de água
no ar. Este vapor, ao encontrar uma superfície fria, como é o caso do filme de
plástico transparente, condensa, formando novamente água líquida. A água obtida
por condensação escorre para o centro do filme, onde foi colocada a pedrinha, e cai
em gotas para dentro do copo.
Esta água assim obtida está purificada, porque, nem o sal, nem o corante presentes
na água inicial, se evaporaram. A explicação pode ser mais completa e detalhada,
caso os alunos já tenham sido introduzidos na Teoria Corpuscular da Matéria e no
conceito de energia: A luz do sol que atinge o destilador é absorvida pela água e pela
tina. O resultado é que as moléculas e os iões da água absorvem energia; algumas
moléculas absorvem energia suficiente para se libertarem da estrutura da água
líquida para o estado gasoso em que as moléculas se difundem pela atmosfera do
recipiente. Algumas destas moléculas colidem com o filme de plástico, onde perdem
energia, unem-se a outras moléculas de água formando gotas de água que caem
para dentro do copo.
Fundamentos
A realização da Actividade para purificar água deverá proporcionar aos alunos a
oportunidade para se aperceberem que os fenómenos observados também se verificam
para a generalidade de outros líquidos e gases. Ela é também a oportunidade para
compreenderem toda uma série de situações do dia-a-dia, como sejam, o facto de o vento
nos fazer sentir frio, a razão do funcionamento de uma máquina frigorífica e o ciclo da
água que constantemente fornece água doce à Humanidade.

Uma ideia central para perceber as transformações é a de que o processo da
evaporação necessita de energia e a condensação liberta energia. O vento, ao soprar,
evapora humidade da pele, absorvendo energia do corpo, o que dá a sensação de
frescura. No caso do destilador, a evaporação da água necessita de energia e, neste
caso, tiramos partido da energia que recebemos do Sol. A compreensão dos
processos de evaporação e de condensação, dá aos alunos o conhecimento para
responderem ao desafio de desenharem e construírem um destilador solar de
funcionamento optimizado. Por sua vez a água sai purificada da evaporação, porque
as substâncias não se evaporam todas com igual facilidade.
Os sais e os aditivos alimentares, por exemplo, não se evaporam, o mesmo
sucedendo aos microrganismos, como bactérias e vírus.
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No entanto, há outras substâncias que, por vezes, são adicionadas à água, tais como
álcool (etanol), que se evaporam facilmente juntamente com a água. A sua separação
exige destiladores de desenho mais pensado.
Diz-se que o sal e os aditivos alimentares são praticamente não voláteis, enquanto a
água e o álcool (etanol) são substâncias voláteis. A justificação para estes
comportamentos diferentes reside no facto de, a nível molecular, as substâncias
terem características que as diferenciam. Os sais são formados por iões fortemente
atraídos entre si, o que exige elevadas energias para a sua evaporação. Os aditivos,
por sua vez, são formados por grandes moléculas e iões, que também os tornam não
voláteis.
A água é menos volátil que o álcool (etanol), apesar de as suas moléculas serem
mais pequenas, o que pode parecer surpreendente; no entanto, esta aparente
anormalidade resulta da existência de forças particularmente fortes entre as
moléculas de água, que as tendem a manter unidas. São as forças das chamadas
pontes de hidrogénio, também responsáveis por outras importantes propriedades da
água. Por isso, mais energia é necessária para a sua evaporação.
Encarando o Desafio
O desafio surge porque a eficiência do destilador depende de uma série de variáveis.
O tempo que o destilador necessita estar ao sol, para se observar o fenómeno, é
importante, pois é conveniente que a Actividade possa ser realizada no espaço de
tempo de 3 a 4 horas. Outros factores, mais ou menos subtis, podem contribuir para
diferenças significativas na eficiência; por exemplo no formato. Muitos destiladores
comerc iais investem em afastar as zonas de evaporação e de condensação.
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Exemplo de Resultados de Alunos
(Exemplo de alunos do 7º ano)

Registar os resultados e calcular a percentagem obtida de água purificada.
Volume de água
adicionada (mL)

Volume de água
recolhida (mL)

% água
purificada

Parte A – Primeiro Destilador

100

12

12

Part B – Segunda experiência
com o 1º destilador

50

16

32

Terceira experiência
com o 1º destilador

50

22

44

50

27

54

Experiência

Segundo destilador

Parte A
1. Explicar o funcionamento do destilador.
O destilador funciona porque os raios do Sol aquecem a água. Alguma água vai
para o ar. A água torna-se outra vez líquida quando toca o filme plástico e vê-se a
água a escorrer até à pedrinha e cair dentro do copo.
2. Descrever uma forma possível de faz er com que o destilador atinja melhor
eficiência.
Pode-se fazer com que o destilador funcione melhor, começando com menos
água. Demorou muito tempo até que se formaram as primeiras gotas, porque o
tempo estava um pouco enevoado e não estava muito calor.
Menos quantidade de água aquece mais depressa.
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Parte B
3. Elaborar a descrição de um destilador que possa funcionar melhor que o que foi
construído e utilizado na Parte A; discutir as ideias com o professor.
Primeiro experimentámos usar menos água, porque aquecia mais rapidamente.
Depois, garantimos que a água estava quente antes de começarmos. Estas duas
coisas fazem aumentar a eficiência do destilador.
A seguir fizemos um buraco no fundo da bacia (um copo de gelado) e enfiámoslhe um pedaço de mangueira de plástico. Para evitar que perdesse água pela
junção, aplicámos vedante à volta do tubo. Por fim recolhemos a água obtida para
um copo que estava mais frio, porque o mantivemos à sombra.
Conseguimos obter mais de metade da água com que tínhamos começado.
4. (Após ter testado o novo destilador)
Desenhar um diagrama do novo destilador, que esclareça a forma como funciona.
Usámos duas cadeiras e apoiámos nelas o destilador, fazendo passar o tubo entre
as duas cadeiras. Colocámos o copo em cima de uma pilha de livros.

5. Colocar aqui uma fotografia do novo destilador:
(Ver abaixo um exemplo do destilador construído com material corrente de
laboratório).
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Desenho de Destilador Solar Alternativo
Usando Material de Laboratório
Caso haja facilidade de acesso a material de
Equipamento
laboratório,
surgem
hipóteses
de
fazer
• Prato de superfície larga,
destiladores variados. O exemplo apresentado usa
ex: caixa de Petri, Ø= 15 cm.
uma caixa de Petri e um funil de vidro. (Este
• Funil de vidro, Ø= 15 cm.
modelo foi utilizado para simultaneamente fazer
• Rolha de borracha para tapar a
também a Actividade das Águas Salgadas e
saída do funil.
avaliar a salinidade da água).
• Mangueira de plástico, Ø= 2 cm,
50 cm de comprimento.
Actividade “Águas Salgadas” (ver abaixo)
• Folha de plástico preto.
• Fita-cola.
Método
• Proveta para medir os volumes
de água.
• Usar um funil de vidro a que se tapa o buraco
de passagem com uma rolha de borracha.
•
•

Cortar longitudinalmente uma mangueira plástica de cerca de 50 cm de comprimento.
Adaptar a mangueira em redor da borda do funil.

•

Colocar um certo volume de água (100 mL) na caixa de Petri.

•

Cobrir a caixa de Petri com o funil invertido e vedar com fita-cola.

•

Pousar em cima de uma folha de plástico preto.

•

Colocar o conjunto ao Sol até que o nível da água tenha baixado visivelmente, ou,
preferivelmente até à secura.

•

Remover o funil e, com cuidado para evitar perdas, deixar escorrer a água que
condensou e se juntou dentro do tubo de mangueira para dentro de um copo
graduado ou uma proveta.

•

Medir o volume da água obtida.

•

Calcular a percentagem de água que foi recolhida relativamente à água que se evaporou.

Notas
1. Este método corresponde à Parte A – Construção de um Destilador Solar Still
descrita anteriormente.
2. Este destilador também pode ser usado para avaliar a salinidade na Actividade
das Águas Salgadas. Estas duas actividades podem ser usadas sem conjunto;
neste caso seguir também as instruções para as Águas Salgadas.
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