
 

 
 
 

 
EXPERIÊNCIA GLOBAL - ÁGUA, UMA SOLUÇÃO QUÍMICA 

Destilador Solar 
 

 
 
 
 

Introdução: 
 
A água é a única substância encontrada naturalmente nos três estados de 
agregação da matéria: líquido, sólido e gasoso.  
O calor solar promove a fusão da água sólida, o gelo, para a sua forma líquida e a 
evaporação da água em vapor, que poderá ir para a atmosfera e formar nuvens. 
Cerca de 97% da água no nosso planeta encontra-se nos oceanos, formando uma 
solução salina não-potável. Os outros 3% de água também poderão estar 
contaminados e necessitar de tratamentos para tornar a água mais pura.  
A evaporação seguida da condensação e recolha do vapor é o procedimento 
recomendado para, eficientemente, separar água de matéria dissolvida não-
volátil, purificando-a. 
Este processo pode ser conseguido através da destilação assistida por 
aquecimento convencional (chama ou termo-eléctrica), porém, soluções amigas 
do ambiente como o destilador solar, que pode ir de modelos simples feitos com 
materiais comuns até aparatos profissionais de grande porte, podem ser 
utilizadas com sucesso. 
 
 
Objectivos: 
 
A partir de uma amostra de água, pretende-se que os participantes observem a 
evaporação, condensação e recolha de água mais pura, através de um destilador 
solar. 
 
 
 
 
 
 



Material e reagentes: 
 

o Amostras de água recolhidas no concelho de Grândola (solução preparada 
com água canalizada e sal de cozinha, praias, ribeiras, lagoas)  

o Caixa de Petri 
o Funil de vidro 
o Vidro de relógio 
o Proveta 
o Balança analítica 
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Procedimento experimental: 

 
1. Medir o volume, em mililitro/mL, da amostra de água inicial (Vi).  
2. Medir a massa, em gramas/g, do vidro de relógio (mv). 
3. Colocar a água no vidro de relógio e medir a massa (mi), não esquecendo 

de retirar a tara.  
4. Medir a massa da caixa de Petri antes da montagem do destilador (mvazio) 
5. Montar o destilador solar, de acordo com a figura acima representada. 
6. Esperar até que a água evapore e o vapor de água condensado seja 

recolhido na caixa de Petri.  Medir a massa da caixa de Petri com a água 
recolhida (mcheio) 

7. Medir a massa da água recolhida (mr), por diferença entre a massa da 
caixa de Petri vazia e cheia (mr = mcheio – mvazio). 

8. No caso de ter ocorrido evaporação total da amostra inicial, pesar o vidro 
de relógio com o depósito sólido (mvd). 

9. Calcular massa do depósito sólido (md = mvd – mv). 
10. Calcular a salinidade da água  inicial (S = (md / mi) x 1000).  
11. Medir o volume da água recolhida (Vr). 
12. Calcular o rendimento (h) do destilador solar: h = (Vr/Vi) x 100% 
13.  Preencher a tabela com os dados  recolhidos. 
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