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2. INTRODUÇÃO

A água é um dos recursos naturais mais valiosos e abundantes da Terra. Todos os

ecossistemas e  todos os  campos da  atividade  humana dependem da  água,  porém,  o

suprimento mundial de água doce está se esgotando. Em cada cinco pessoas uma não

tem acesso a agua potável [ 1]. Infelizmente, 97% (noventa e sete por cento) da água na

superfície da Terra é de natureza salina. A pequena porcentagem restante da água doce

está  disponível  nas  águas  subterrâneas,  lagos  e  rios,  os  quais  são  utilizados  para

satisfazer as necessidades dos seres vivos. Os oceanos são as infinitas fontes de água

salina.

A salinidade pode ser eliminada pelo processo de dessalinização. A separação

dos  sais  de  água do mar  exige  uma enorme quantidade  de  energia  pela  queima de

combustíveis fósseis o que pode causar danos ao meio ambiente. Esta contaminação

pode  ser  evitada  em  grande  medida  através  da  utilização  de  técnicas  ambientais

amigáveis  para  dessalinizar  a  água  do  mar  [  2],  [  3].  No processo convencional,  a

dessalinização  é  feita  através  de  combustível  fóssil  como  fonte  térmica  para  o

aquecimento, porém, com a rápida diminuição na disponibilidade de combustível e os



danos causados ao ambiente torna-se necessário utilizar a energia renovável no processo

de dessalinização [ 2],[ 3]. 

Há muitas partes do mundo que são áreas áridas e semiáridas onde a abundância

de  água  subterrânea  é  disponível,  mas   com alto  teor  de  salinidade.  A água  salina

contém 35000 ppm  de impurezas e a quantidade de sal aceitável em água doce para

consumo humano é de  apenas  500 ppm,  assim,  a  dessalinização da água do mar é

importante. Sistemas de dessalinização através da energia solar é semelhante ao ciclo

hidrológico natural de evaporação e de condensação [ 2],[ 3],[ 4].

3. JUSTIFICATIVA

Água  é  um  recurso  cada  vez  mais  precioso  e  escasso.  O  crescimento

populacional, poluição de mananciais, compra de fontes de água mineral por grandes

multinacionais em países subdesenvolvidos, inconstâncias nos ciclos hídricos, descaso

com o meio ambiente como o caso Chinês, financiamentos de campanha de grandes

empresas criam cenários em que a classe política não necessariamente está a favor da

população, como o caso das fazendas em regiões desérticas no sudoeste americano, ou a

precária  fiscalização da  Vale  no  caso  brasileiro.  Tudo contribui  para  o  esgotamento

futuro.

Isso torna uma questão de sobrevivência à criação de uma tecnologia eficiente e

barata de despoluição e uso de água do mar.

Além da crise hídrica, no Brasil há uma crise energética, já que grande parte da

nossa geração de  energia  é  hidroelétrica,  um mecanismo eficiente  de dessalinização

poderia bombear água para as hidroelétricas em períodos em que a demanda é menor e

o preço da energia é mais barato, gerando um ganho econômico e maior controle do

nível de água nos reservatórios.

Desta forma, para solucionar a questão da crise hídrica e aumentar a oferta de

água potável no mundo,  foram desenvolvidas técnicas de dessalinização da água.  O

problema é que as técnicas utilizadas para dessalinizar as águas costumam ser bastante

dispendiosas e, em muitos casos, não são viáveis para uma determinada região.

Em muitas  partes  do  mundo,  a  radiação  solar  direta  é  considerada  uma das

fontes  de  energia  mais  potenciais.  A  energia  solar,  que  é  uma  fonte  de  energia

abundante,  limpa  e  segura,  é  atraente  para  substituir  os  combustíveis  fósseis

convencionais.



Nas lentes esféricas comuns,  temos aberração esférica (raios que refratam na

frente  ou  atrás  do  ponto  focal),  porém a  Lente  de  Fresnel  é  projetada  de  forma  a

eliminar  tais  aberrações,  de  maneira  que  todos  os  raios  que  cruzam sua  superfície

passam por um mesmo ponto.

Diante  do  grande  potencial  que  a  lente  de  Fresnel  tem  em  atingir  grandes

temperaturas através da convergência dos raios solares, decidiu-se optar pelo método de

destilação,  que  se  trata  do  aquecimento  da  água  do  mar,  que  atinge  seu  ponto  de

ebulição e passa para o estado de vapor, indo para um condensador onde é resfriada e

retorna ao estado líquido. Essa água líquida é coletada em outro recipiente enquanto os

sais ficam no recipiente original.

4. OBJETIVOS

Este  trabalho  tem  como  objetivos  principais  a  construção  e  avaliação  do

desempenho de um sistema para dessalinização da água através do concentrador solar

via lente de Fresnel, além de pretender promover o desenvolvimento do pensamento

cientifico e tecnológico nos estudantes e comunidade científica.

Para atingir tais objetivos serão necessários:

A construção de um concentrador solar a base de lente de Fresnel e cálculos de

sua eficiência;

A construção do sistema de dessalinização integrado ao concentrador solar  e

cálculos de sua eficiência.

5.  REVISÃO DE LITERATURA

Em 1822 Augustin Fresnel projetou uma lente óptica grande feita de placa de

vidro plana. Em vez do grande volume de uma lente de grande porte convencional,

desenhou a placa com uma série de ranhuras concêntricas cada um dos quais tem o

mesmo perfil que a parte correspondente de uma lente convencional. Isto proporciona

um dispositivo plano, com as mesmas propriedades ópticas como uma lente normal. Isto

dá uma redução na quantidade material usado, o que reduz os custos de produção. Essas

lentes são ideais para aplicações de energia solar para concentrar a energia solar: quer

para  obter  temperaturas  mais  elevadas  com  um  amortecedor  térmico,  mesmo  para

geração de vapor, ou para focar a radiação solar em células fotovoltaicas, reduzindo



assim  a  área  da  célula  fotovoltaica  necessária  e,  consequentemente,  o  custo  da

eletricidade gerada. 

Sob condições de céu claro a superfície da terra recebe uma potência de pico de

cerca de 1000 W/m2 por meio da insolação do sol.  Isso resulta  em uma entrada de

energia global anual de cerca de 150.000.000 milhões de “tep” (milhões de toneladas

equivalentes de petróleo). Consumo global de energia anual total é de cerca de 10.000,

dos  quais  cerca  de  50% é  para  uso  de  baixa  temperatura.  Os  coletores  solares  são

capazes  de  converter  a  radiação  solar  em calor  útil  para  aquecimento  doméstico  e

sistemas de água quente.[ 5]

M. Sumit Kamble et.al [ 3], fez um estudo sobre o uso de energias renováveis 

para os vários tipos de sistemas de dessalinização e aplicações. O autor destaca o uso da

energia solar como uma melhor alternativa em relação aos sistemas convencionais, dada

a  sua  disponibilidade  e  viabilidade  técnica  em  extrair  ser  relativamente  simples.

Ahamed M. et.al [ 6] realizaram experimentos com a finalidade de melhorar a eficiência,

minimizando as perdas térmicas, isto é, através da redução operacional de temperatura

do sistema como um todo é possível reduzir a perda de calor e aumentar a eficiência.

Existem na literatura diferentes métodos para dessalinização da água utilizando

como fonte térmica a energia solar, porém, métodos utilizando concentradores solares

ainda é bastante escasso. O objetivo neste trabalho é comparar a eficiência no processo

de dessalinização solar com o uso de novas lentes ópticas.

Concentradores  solares  são  equipamentos  que  aumentam  a  quantidade  de

energia solar incidente sobre um absorvedor através da convergência dos raios solares

originando os seguintes tipo de foco: de região, linear e pontual. Para isso, utilizando-se

de superfícies reflexivas ou refrativas, podendo essas serem fixas ou móveis. A lente de

Fresnel (LF) é um concentrador solar plano óptico; a superfície é constituída por muitas

pequenas  ranhuras  concêntricas,  figura  1b.  Cada  ranhura  é  aproximada  por  uma

superfície plana que reflete a curvatura da posição da lente convencional, de modo que

cada  ranhura  se  comporta  como  um  prisma  individual.  A  LF  pode  atuar  como

colimadores,  coletores,  condensadores,  lentes  de  campo,  lupas,  para  geração  de

imagens, termometria e coleta de energia solar. A energia solar concentrada pela LF

apresenta custo baixo e é uma ambientalmente amigável fonte de energia adequada para

muitas aplicações. 



Figura 1: Lente convencional à esquerda e a lente de Fresnel à direita[ 7].
6. METODOLOGIA UTILIZADA

Nos parágrafos a seguir  serão descritos os métodos e materiais  utilizados no

desenvolvimento deste trabalho. Nestes incluem, uma descrição detalhada do aparato

experimental,  bem  como  as  técnicas  utilizadas  para  obtenção  dos  resultados

preliminares.

Para a unidade de aquecimento (reservatório para água salina), foi construído um

tanque de aço galvanizado de geometria cilíndrica, o mesmo foi pintado de preto para

melhor absorção do calor. Foram soldados, no tanque de aquecimento, dois “joelhos”;

um na parte lateral  e outro na parte superior,  para entrada e saída de água e vapor,

respectivamente. O reservatório foi colocado sobre uma base, construída de madeira,

por ser um bom isolante térmico; evitando as possíveis perdas de calor, por meio de

condução.

A lente de Fresnel foi colocada em uma moldura de madeira e presa à base de

madeira anexada ao reservatório, de modo a ficar com a distância focal fixa, conforme

ilustra a figura 2. 

Foi feito também um condensador de cobre, com o formato de mola e um certo

número de voltas para que haja mais superfície de contado, de forma que o calor seja

perdido mais rapidamente no meio do trajeto, condensando o vapor de água.

Para a primeira etapa do experimento, foram usados:

 Chapa de aço galvanizado.

 Conexões de aço galvanizado (joelho de ½).

 Tubo de cobre de 3/8.

 Lente de Fresnel linear (31x31)

 Treliça móvel em forma de sanfona (para regular a distância focal da lente).



 Redução de ½ para 3/8 (para ligar o tubo de cobre ao reservatório)

 Canaleta  de  alumínio  (para  proteger  a  madeira  que  fica  em contato  com o

reservatório).

 Prancha de madeira (para fazer todo o suporte).

            

Figura 2: Aparato experimental.

Para a Segunda etapa do experimento, foram usados:

 Chapa de aço galvanizado.

 Conexões de aço galvanizado (joelho de ½).

 Tubo de cobre de 3/8.

 Lente de Fresnel linear (71x1,25)

 Moldura de madeira (para fixar a lente de Fresnel)

 Moldura da   lente fixada em um cavalete de madeira 

 Redução de ½ para 3/8 (para ligar o tubo de cobre ao reservatório)

 Canaleta  de  alumínio  (para  proteger  a  madeira  que  fica  em contato  com o

reservatório).

 Prancha de madeira (para fazer todo o suporte).



Figura 3: Lente de Fresnel com moldura, montada na base de madeira.

- Etapa final:

 Chapa de aço galvanizado.

 Conexões de aço galvanizado (joelho de ½).

 Tubo de cobre de 3/8.

 Lente de Fresnel linear (71x125)cm2

 Moldura de madeira (para fixar a lente de Fresnel )  

 Redução  de  ½  para  3/8  (para  ligar  o  tubo  de  cobre  ao

reservatório)

 Canaleta  de  alumínio  (para  proteger  a  madeira  que  fica  em

contato com o reservatório).

 Prancha de madeira (para fazer todo o suporte).

 Rodas com rolamento fixadas a base de madeira (para facilitar a

locomoção do aparato)



Figura 4:Aparato experimental: configuração final.

7. ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Após  revisão  bibliográfica  e  pesquisas  sobre  as  características  da  Lente  de

Fresnel, como concentrador solar no desempenho da dessalinização da água, foi feita a

aquisição de uma com dimensões de 71 x 125  cm2, como na figura 5.

 Na primeira etapa do experimento, foi utilizado uma lente de 31 x 31 cm2.  Após

três semanas de testes, não foi detectado a evaporação da água. Medidas de temperatura

eram feitas em intervalos de 1 em 1 hora durante a exposição do aparato pela radiação

solar. Como não foi possível atingir temperaturas superiores a 200ºC,  concluiu-se que o

problema se deve a um baixo potencial de convergência dos raios solares no aparato.

A fim de resolver a questão da baixa convergência dos raios solares, optou-se

por polir a lente com o intuito de aumentar a convergência dos raios. Ainda que polir a

lente devesse favorecer em um aumento da convergência dos raios, esta não apresentou

maior eficiência em termos de aumento da temperatura.

Optou-se então, por usar uma lente com dimensões maiores que 31 x 31 cm2.

Na segunda etapa, foi utilizado uma lente de mesmo material (Lente de Fresnel),

mas com dimensões diferentes , 71 x 125 cm2. No primeiro teste, esta já apresentou

temperaturas  mais  elevadas  que  a  anterior,  atingindo  uma  temperatura  máxima  de

aproximadamente 500ºC, em um dia com temperatura ambiente de aproximadamente

24ºC.



Figura 5:Lente de Fresnel com geometria retangular: 71 x 125 cm2

O tanque de dessalinização possui capacidade de 9 litros de água. 

Os teste foram feitos em duas etapas, com uma quantidade de 9 litros de solução

de água salina durante 4h por dia, sempre no período de  9 às 16h.

Durante os testes,  foram tiradas  as medidas  de temperatura da água.  A água

salinizada foi colocada no tanque a uma temperatura de 24ºC e ao final de 30 minutos

de  exposição  à  radiação  solar,  foi  extraída  uma amostra,  cuja  temperatura  da  água

salina, apresentava 90ºC.

A quantidade  de  água  destilada  para  uma  hora  de  exposição  do  tanque  de

aquecimento, foi 700ml.

Através desses testes foi calculado a eficiência do tanque de dessalinização e seu

resultado comparado com outros na literatura.

Cálculos da eficiência: 

A eficiência do tanque de aquecimento de água foi definida como a razão entre a

quantidade de calor absorvida pelo tanque durante o dia pela quantidade de radiação

solar absorvida através da lente de Fresnel em relação ao mesmo período, dado pela

equação 1.

❑ta=
mc a(T e−T s)

IA ∆ t
(1)

Em que:



 ❑ta = eficiência do tanque de aquecimento da água.

m = massa de água no tanque de armazenamento, kg = 9 Kg

ca = calor específico da água, kJ / kgºC = 4,19 KJ/KgºC

I = irradiância solar, W / m2  1.366W/m2

A = área da abertura, m2 = 5,25m2

Δt = intervalo de tempo, s = 30min = 1800s

Te= temperatura de entrada de água salina, ºC = 24ºC

Ts = temperatura de saída da água a partir do tanque de aquecimento, ºC = 150ºC

Cuja eficiência calculada a partir das informações acima, foi de:

❑ta=
mca(T e−T s)

IA ∆ t
 =  36,8% ❑ta=

mca(T e−T s)
IA ∆ t

❑ta=
mca(T e−T s)

IA ∆ t

❑ta=
mca(T e−T s)

IA ∆ t

A  lente  de  Fresnel  como  concentrador  solar,  proporcionou   um  melhor

rendimento  no  processo  de  dessalinização  em comparação    a  eficiência  de  outros

dessalinizadores,  aumentando assim a taxa de evaporação, resultando em um aumento

na quantidade de água destilada.
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