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Resumo. 

A região do sertão de Pernambuco sofre por escassez hídrica quase que 

constantemente. Esse processo que leva à desertificação dos solos poderia ser 

evitado se a água salobra de seu subsolo, abundante em toda região, pudesse ser 

aproveitada para as atividades humanas e agro-pastoris. A falta de recursos e 

consequentemente, de tecnologia, agrava ainda mais a vida dos sertanejos. Neste 

projeto visamos o desenvolvimento de um aparelho  para remoção do excesso de 

sal presente nestas águas que apresente baixo custo e alto poder de purificação. 

Para tal, utilizaremos o recurso mais abundante e gratuito desta região, a energia 

solar. A energia solar será convertida em energia térmica por meio de uma lente 

Fresnel que gera aquecimento na água de acima de 300 graus centígrados. O 

aparelho contará com um sistema que muda a posição da lente ao longo do dia para 

captar sempre na maior incidência solar possível. O próprio tanque de 

abastecimento servirá como resfriador da água evaporada e desta forma, a 

destilação da água será processada. 

Introdução 

A crise hídrica no estado de São Paulo é o evento que se refere ao momento crítico 

iniciado em 2014 no estado mais populoso do Brasil, no qual os níveis de seca e 

redução de oferta de água atingiram níveis preocupantes e poucas vezes vistos na 

história do local. Um dos símbolos desta crise é a diminuição drástica do Sistema 

Cantareira (Marengo, 2015). Segundo a Unesco (World Water Forum, 2018), menos 

da metade da população mundial tem acesso à água potável. A irrigação 

corresponde a 73% do consumo de água, 21% vai para a indústria e apenas 6% 

destina-se ao consumo doméstico. O relatório indica, basicamente, que a demanda 

por água crescerá, enquanto a disponibilidade dela, por conta das mudanças 

climáticas e da agricultura, tende a diminuir.  

Essa tendência pode ser observada hoje: a agricultura já consome dois terços de 

toda a água doce e irá demandar, em 2050, 19% mais do que os números atuais. O 

efeito estufa esta alterando padrões de chuva no mundo inteiro, causando secas e 

tempestades, o que agrava ainda mais este quadro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Seca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Cantareira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Cantareira


A solução, para a ONU, é levar em conta desde já esses dados e colocar o acesso a 

água como peça fundamental do planejamento do desenvolvimento de qualquer 

país.(Fórum mundial da água, Marselha, França, 2012). 

O presente trabalho visa desenvolver uma tecnologia simple e de baixo custo para 

minimizar o efeito da seca no sertão de Pernambuco. 

Objetivo 

Elaborar e construir um equipamento de baixo custo para destilar a água, visto que 

dessalinizadores que utilizam o processo de osmose são muito onerosos e visando 

sua aplicação em uma região com sua grande maioria formada de pessoas de baixa 

renda. 

Metodologia. 

Utilizamos uma lente Fresnel quadrada de 30 cm de lado, para convergir os raios 

solares em um recipiente que será aquecido por sua radiação, a fim de ebulir a 

água, gerando água destilada no seu resfriamento ao passar por uma serpentina. 

Para a inserção dos minerais, faremos em dois modos, o primeiro, colocaremos uma 

quantia de água salobra, rica em minerais, até atingir os níveis aceitáveis. 

No segundo modo, deixaríamos a água destilada percolar em uma caixa com solo 

residual maduro a fim de inserir os sais minerais essenciais (Rebelo, 1999). 

O movimento do sistema em função da posição do sol será efetuado por dois 

motores de passo bipolar de 15 kgf.cm cada, da marca. Este sistema será 

controlado automaticamente por um microcontrolador do tipo arduino modelo UNO, 

programado em C++. 

Desenvolvimento 

A lente convergente, por ser compacta e leve, facilita o seu manuseio,. Para seguir a 

máxima incidência da radiação solar, o microcontrolador será programado para 

efetuar o movimento da lente em função do sol, com um motor ligado a um sensor 

de luminosidade, que deixará a lente em posição perpendicular aos raios solares, e 

o segundo motor, fará com que a estrutura se desloque no eixo de base da lente, 



fazendo o percurso ao longo do dia, sendo sua posição inicial ao leste (nascente) e 

o fim do percurso à oeste (poente). 

Resultados Preliminares 

O protótipo do dessanilizador está com sua estrutura física finalizada e no momento 

estamos finalizando a programação e instalação do sistema elétrico motriz. A figura 

1 apresenta o ângulo de inclinação controlado pela haste(A), temperatura (B), lente 

fora de foco (C) e instalação do motor. 

 

 

  

Firuras 1: Estruturação e montagem do dessanilizador e teste de temperatura.  
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