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PREFÁCIO 

Fico muito honrado em prefaciar o livro Caixa de Ciências - Água. Até 

porque o vi nascer, pelas mãos do professor Fechine, com a submissão do 

projeto no Edital da ANA-CAPES. Mas também, e principalmente, porque 

ele vem auxiliar enormemente o ensino de ciências nas escolas de 

educação básica, e ressaltar a importância do uso sustentável de um 

recurso natural indispensável para a vida em nosso planeta, a água. 

 

Mesmo considerando que ciências não é apenas uma série de 

conteúdos e, sim, uma linguagem a ser desenvolvida, muitos esquecem 

que, para ensinar ciências, precisamos propor experiências que estimulem 

a observação, a experimentação e a pesquisa, não apenas com abordagem 

científica, mas com o objetivo de apresentar maneiras de relacionar o 

conteúdo ao cotidiano. 

 

O livro Caixa de Ciências Água atua nesse sentido. Proporciona a 

realização de experiências que nos levarão a uma reflexão sobre os 

processos da ciência, entendendo a lógica das teorias, e, ao mesmo tempo, 

ressaltando a importância da necessidade do uso sustentável da água. 

 

As descrições dos vinte experimentos que fazem parte deste livro nos 

conduzem a abordagens de conceitos importantes de ciências sobre o tema 

água, com a inestimável possibilidade de construí-los com materiais que 

são retirados dos lixos das grandes cidades e das pequenas comunidades, 

mesmo em zonas rurais. O objetivo é levar os estudantes a se perguntarem 

o porquê das coisas sem, necessariamente, utilizarem microscópios, 

vidrarias complexas e equipamentos caros. 

 

João Pessoa, 27 de junho de 2017 

 

Prof. Sabiniano Araújo Rodrigues 

IFPB 
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RESUMO 

 

Este livro descreve as atividades realizadas dentro do Projeto Caixa de 

Ciências – Água, aprovado pelo Prof. Dr. Francisco Fechine Borges no 

EDITAL ANA-CAPES/DEB Nº 18/2015 - Programa de Apoio à Produção de 

Material Didático para a Educação Básica - Projeto Água. 

O mapa conceitual a seguir apresenta um resumo do projeto, cuja 

proposta foi o desenvolvimento de uma “Caixa de Ciências - Água” (CCA) 

com 20 experimentos sobre o tema água. Ao final, os experimentos da CCA 

ficaram acondicionados em uma caixa de madeira (compensado). Os 

experimentos quem compõem a CCA são simples e facilmente replicáveis, 

podendo contribuir para a disseminação de conhecimentos e técnicas sobre 

o uso sustentável da água nas escolas da educação básica. 

A ideia foi a de construir experimentos que abordassem conceitos 

importantes sobre o tema “água” sem perder a característica de uso de 

materiais simples, de sucata, de baixo custo e alta disponibilidade, mesmo 

em pequenas cidades e comunidades rurais. Agrupando-se os experimentos 

fisicamente em uma caixa, foi dada maior longevidade ao kit, evitando-se 

perdas de componentes. Além disso, o kit é facilmente transportável e 

replicável para outras escolas. 

Vários experimentos podem ser reproduzidos em maior escala e se 

transformarem em equipamentos REAIS para captação, armazenamento, 

tratamento de água e irrigação de pequenas hortas, inclusive nas 

residências dos próprios estudantes. A CCA tem dupla inspiração, em uma 

caixa-enxoval finlandesa e nos inúmeros experimentos do professor indiano 

Arvind Gupta (GUPTA, 2017). 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto Caixa de Ciências – Água foi inspirado em um professor 

indiano e na caixa de papelão contendo um enxoval completo para o bebê, 

que as mulheres finlandesas recebem gratuitamente do Estado, quando 

engravidam. Esta caixa-enxoval – ou “kit de maternidade”, em tradução 

livre – é entregue às futuras mães desde a década de 1930, tendo 

contribuído significativamente para a redução da mortalidade infantil, de 

70 por 1000 nascidos para menos de 5 por 1000, atualmente. 

 

     
Figura 2: “Kit de maternidade”, em 
foto de 1947. 

Figura 3: Caixa do “kit de maternidade” 
pode servir de berço. 

 
Figura 4: Componentes do “kit de 
maternidade” finlandês. 

Figura 5: Taxa de mortalidade infantil na 
Finlândia (tradução livre do autor). 
 

Fonte (todas as figuras): Lee, 2013.  
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Durante um período de capacitação, na Finlândia, a partir de 

aprovação de projeto na Chamada Pública CNPq - SETEC/MEC Nº 041/2014 

– Programa Professores para o Futuro (Finlândia) II, o autor e proponente 

da CCA conheceu os benefícios que a caixa do kit de maternidade trouxe 

para a sociedade finlandesa. Além disso, teve maior contato com a 

conceituação teórica da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABProj ou 

PrBL, em inglês) e pode compreender como aplicar melhor esta 

metodologia na educação profissional. 

Esta ideia, de um kit simples e barato, foi aliada a outra ideia, do 

desenvolvimento de um kit portátil que conteria diversos materiais simples, 

de baixo custo, de “sucata” e que possibilitassem a realização de vários 

experimentos de ciências, com foco de utilização para as escolas rurais do 

Norte/Nordeste, onde praticamente inexistem laboratórios de ciências. 

Outra inspiração para a CCA veio do excelente trabalho realizado pelo 

premiado professor indiano Arvind Gupta (GUPTA, 2017), que desenvolveu 

centenas de experimentos de ciências nas mais diversas áreas (Astronomia, 

Biologia, Eletricidade e Magnetismo, Força, Luz, Bombas, entre outros), 

incluindo o tema “Água” dentro da seção “Ar e Água”. Somente nesta 

seção, por exemplo, estão disponíveis 69 experimentos! 

A maioria destes experimentos é construída com materiais de sucata 

ou de muito baixo custo, normalmente disponíveis nas próprias casas dos 

estudantes ou em pequenas lojas do interior. Entendemos que a realidade 

dos estudantes indianos do Prof. Gupta é muito semelhante à dos 

estudantes de baixa renda do interior do Brasil, razão pela qual muitos 

daqueles experimentos são aplicáveis e replicáveis no nosso País.  
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A seguir são apresentados alguns exemplos de experimentos de 

ciências desenvolvidos pelo Prof. Gupta, prioritariamente voltados para 

estudantes do ensino fundamental. 

 

Figura 6 (superior, esquerda): bomba d´água simples, com cano de PVC. Figura 7 
(superior, direita): pluviômetro com garrafa PET. Figura 8 (inferior, esquerda): roda 
d´água com tampa de garrafa. Figura 9 (inferior, direita): densidade da água doce e 

da água salgada. Fonte: Gupta (2017). 
 

O conceito desenvolvido pelo Prof. Gupta, portanto, é perfeitamente 

adequado para embasar a constituição da nossa CCA, onde um conjunto de 

experimentos compõem o kit básico, com as devidas adaptações à nossa 

realidade e aos materiais disponíveis localmente. 
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Os experimentos que compõem a CCA aliam a simplicidade e 

efetividade dos dispositivos desenvolvidos pelo Prof. Gupta com algumas 

características específicas: 

• Uma eventual maior sofisticação dos experimentos da CCA, quando 

necessária, sem perder a característica de uso de materiais simples, de 

sucata, de baixo custo e alta disponibilidade localmente. Praticamente 

todos os experimentos podem ser utilizados, também, no ensino médio; 

• O agrupamento dos experimentos fisicamente em uma caixa, onde os 

materiais poderão ser acondicionados e transportados, o que permite 

maior longevidade para o kit, evitando-se perdas de componentes. Além 

disso, o kit será facilmente replicável para outras escolas; 

• A utilização de materiais disponíveis localmente, na própria região ou 

cidade onde o estudante reside, no Brasil. Além disso, não há a 

necessidade de importação de materiais; 

• O desenvolvimento de experimentos específicos com o tema “Água” e 

suas relações com a comunidade local; 

• Os dispositivos são COMPLETAMENTE FUNCIONAIS, ou seja, ou são 

miniaturas de equipamentos reais que podem ser utilizados 

normalmente; ou são os próprios equipamentos. Isto permite que os 

estudantes VIVENCIEM SITUAÇÕES REAIS de aprendizado sobre o uso 

sustentável da água; 

• Alguns dos experimentos podem ser reproduzidos em maior escala e se 

transformarem em equipamentos REAIS para captação, armazenamento 

e tratamento de água a nível da residência do próprio estudantes.  

O conceito pedagógico por trás da CCA é a aplicação da Aprendizagem 

Baseada em Projetos (ABProj) ou Project Based Learning, em inglês. Há 

inúmeras evidências e estudos internacionais que demonstram que os 
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estudantes aprendem mais quando estão envolvidos em atividades 

práticas, com a necessária fundamentação teórica.  

A ABProj é uma excelente metodologia para o ensino de ciências, uma 

vez que os fenômenos naturais podem ser muito mais facilmente 

entendidos quando o estudante constrói seu próprio equipamento, 

dispositivo ou instrumento de medida de uma grandeza da natureza. Os 

fenômenos passam a ser mais tangíveis, permitindo que o estudante 

compreenda melhor o mundo à sua volta, ajudando-o a preservar a 

natureza e seus recursos. 

A ABProj tem sólida fundamentação teórica e está sendo utilizada 

intensivamente no projeto da CCA. A construção dos experimentos, as 

deduções e resultados devem, prioritariamente, ter relação com a vida do 

estudante, seu entorno e comunidade. 

O ato de construir e poder replicar o experimento em sua casa, 

mostrando-o para sua família, retira do “laboratório de ciências” o aspecto 

de “local somente de cientistas” e faz com que o estudante entenda que é 

possível “fazer ciência” em qualquer lugar. 

Assim, o objetivo geral deste projeto foi o de desenvolver uma caixa de 

baixo custo com experimentos de ciências relacionados com o tema “Água” 

e que pudesse contribuir para a disseminação de conhecimentos sobre o 

uso sustentável dos recursos hídricos nas escolas da educação básica. 

Os objetivos específicos definidos incialmente foram: 

• Construir experimentos de ciências relacionados com o tema água, que 

fossem de baixo custo e que utilizassem materiais simples, de sucata e 

disponíveis localmente; 
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• Construir experimentos que fossem replicáveis pelos próprios 

estudantes, em suas residências, levando o conceito da experimentação 

em ciências para fora do “laboratório de ciências” da escola; 

• Construir experimentos que fossem replicáveis em maior escala, 

permitindo que pudessem ser, também, dispositivos para utilização real, 

principalmente para a zona rural; 

• Testar os experimentos desenvolvidos nas escolas municipais (urbanas e 

rurais) dos municípios do entorno do IFPB – Campus Santa Rita; 

• Elaborar manuais e vídeo-tutoriais dos experimentos, para difusão nas 

outras escolas e na internet. 
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OS EXPERIMENTOS 

 

A Caixa de Ciências – Água é composta de 20 TECNOLOGIAS SOCIAIS na 

forma de experimentos relacionados direta ou indiretamente com o 

estímulo ao uso sustentável da água. São eles: 

Exp Nome 
O que é? 
Para que serve? 

Imagem-exemplo 

1 SODIS 

Desinfectar água 
pelo método de 
desinfecção solar 
(SODIS). 

 

2 SUPERSODIS 

Desinfectar água 
pelo método de 
desinfecção solar 
(SODIS) 
incrementado por 
refletor simples. 

 

3 DuplaPET 
Dessalinizar água 
e irrigar por 
capilaridade.  

 

4 PETerrário 
Terrário fechado 
construído com 
garrafas PET. 

 



20 

5 VasoPET Capilar 
Vaso autoirrigável 
por capilaridade. 

 

6 PVCPET Capilar 

Vasos conjugados, 
autoirrigáveis por 
capilaridade, 
formando uma 
horta econômica. 

 

7 CalhaPET 
Calha de baixo 
custo para coleta 
de água da chuva. 

 

8 GotaPET 

Gotejador de 
baixo custo, 
construído com 
garrafa PET e 
resíduos têxteis. 

 

9 IrrigaPET Capilar 

Irrigador 
subterrâneo, de 
baixo custo, 
construído com 
garrafa PET e 
pavio capilar. 
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10 MiniGude 
Mini bomba 
d´água manual. 

 

11 Irrigador Estrela 

Irrigador 
subterrâneo 
(subsuperficial) 
por capilaridade, 
com auto-
abastecimento. 

 

12 Balde Biofiltro 

Filtrar água por 
método 
combinado 
biológico e meios 
porosos. 

 

13 PluvioPET 

Medir a 
quantidade de 
chuva que cai em 
um determinado 
lugar. 

 

14 Dessalinizador 

Dessalinizar água 
pelo princípio 
clássico da 
evaporação e 
condensação. 
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15 Multisolar I 
Desinfectar água 
por pasteurização 
solar. 

 

16 Multisolar II 

Cozinhar 
alimentos 
utilizando energia 
solar. 

 

17 FiltroPVC 

Filtrar água por 
gravidade e 
armazenar em 
botijão plástico. 

 

18 FiltroPET 
Filtrar água por 
gravidade, com 
muito baixo custo. 

 

19 CompostaPET 
Composteira com 
garrafas PET. 
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20 Secador Solar 
Secagem solar de 
alimentos. 

 
 

A seguir são apresentados os 20 experimentos em mais detalhes, no 

formato: 

• Objetivo; 

• Como funciona; 

• Aplicações; 

• Fontes adicionais; e 

• Como construir, um tutorial de imagens e dicas do passo-a-passo da 

construção. 
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Nº O que é? Para que serve? 

1 SODIS Desinfectar água pelo método SODIS. 

Objetivo do experimento 

Demonstrar o princípio da desinfecção solar de água. 

Como funciona 

Foi construído um desinfectador de água com uma garrafa de vidro 
transparente. O dispositivo é completamente funcional e pode ser 
replicado em maior escala, pelos próprios estudantes, em suas residências. 
Demonstra o princípio da desinfecção solar de água e seus benefícios para a 
saúde. A água desinfectada poderá observada em um microscópio 
eventualmente disponível na escola. 
A denominação SODIS vem de SOlar DISinfection, ou desinfecção solar. 
Uma garrafa de vidro transparente é lavada internamente e pintada de 
preto na face inferior. É cheia com a água a ser desinfectada e colocada no 
sol por um período mínimo de 6 horas, na posição deitada. A radiação solar 
UV-A e o aquecimento interno provocam um efeito combinado de 
desinfecção, além de uma pasteurização lenta da água (podendo atingir 
70ºC em alguns casos), matando a maioria dos patógenos presentes em 
águas contaminadas típicas. Um dia de exposição ao sol é suficiente, 
embora exposição durante dois dias nublados também tenha efeito 
semelhante. Experimento também aplicado ao ensino médio. 

Aplicação 

Os estudantes construirão este dispositivo simples e poderão realizar o 
processo de desinfecção da sua própria água de beber, nas escolas rurais. 
Também poderão estudar diversos fenômenos naturais, como: efeitos da 
radiação solar; superfícies absorvedoras e refletoras; princípios de ótica; 
efeito estufa; pressão; bem como calcular diversos parâmetros, como 
volumes e áreas de figuras geométricas, densidade, etc. Com o dispositivo é 
possível desinfectar toda a água de consumo de uma escola rural, por 
exemplo. 

Fontes adicionais 

1. www.sodis.ch 
2. http://www.eawag.ch/ 
3. http://www.quali.pt/blog/766-sodis-agua-potavel-em-6-horas 
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Como construir o SODIS 

 

1 2 3 

  

 

Pegue uma garrafa de 
vidro transparente e tire o 
rótulo. 

Lave bem a garrafa, com 
detergente. Depois, 
enxágue bem. 

Coloque fitas adesivas (tipo 
“crepe”) em metade da garrafa, 
de forma longitudinal. 

4 5 6 

  

Pinte a metade exposta da 
garrafa, com tinta preto 
fosco alta temperatura. 

Encha a garrafa com a 
água a ser desinfectada. 
Feche-a. 

Exponha a garrafa ao sol, 
durante pelo menos 6 horas. Se 
estiver nublado, exponha 
durante mais tempo (2 dias, 
por exemplo.) 

 7  

 

 

 

 
Pronto! A água está 
desinfectada! (*) 

 

 
(*) Este método tem limitações, dependendo do nível de contaminação inicial da água. 
Consulte o professor, para ter certeza de que é possível consumir a água. Para saber mais, 
leia sobre o Método SODIS. 
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Nº O que é? Para que serve? 

2 SuperSODIS Desinfectar água pelo método SODIS incrementado. 

Objetivo do experimento 

Demonstrar o princípio de desinfecção solar de água de uma maneira mais 
eficiente que o SODIS tradicional. 

Como funciona 

Aperfeiçoamento do Método SODIS (SOlar DISinfection, ou Desinfecção 
Solar), onde uma garrafa de vidro pintada de preto na face inferior é 
colocada sobre uma telha comum de cerâmica, coberta com uma superfície 
refletora colada, que pode ser uma folha fina de alumínio, daquelas usadas 
na cozinha. A radiação solar UV-A e o aquecimento interno provocam um 
efeito combinado de desinfecção, além de uma pasteurização lenta da água 
(podendo atingir 70ºC em alguns casos), matando a maioria dos patógenos 
presentes em águas contaminadas típicas. Um dia de exposição ao sol é 
suficiente, embora exposição durante dois dias nublados também tenha 
efeito semelhante. Experimento também aplicado ao ensino médio. 

Aplicação 

Os estudantes construirão este dispositivo simples e poderão realizar o 
processo de desinfecção da sua própria água de beber, nas escolas rurais. 
Também poderão estudar diversos fenômenos naturais, como: efeitos da 
radiação solar; movimento aparente do Sol ao longo do dia; superfícies 
absorvedoras e refletoras; princípios de ótica (raios paralelos; reflexão dos 
raios solares na superfície curva da telha “metalizada”); efeito estufa; 
pressão; bem como calcular diversos parâmetros, como volumes e áreas de 
figuras geométricas, densidade, etc. Com o dispositivo é possível 
desinfectar toda a água de consumo de uma escola rural, por exemplo. 

Fontes adicionais 

1. www.sodis.ch 
2. http://www.eawag.ch/ 
3. http://www.quali.pt/blog/766-sodis-agua-potavel-em-6-horas 
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Como construir o SuperSODIS 

1 2 3 

 

  

Pegue uma garrafa de 
vidro transparente e tire o 
rótulo. 

Lave bem a garrafa, com 
detergente. Depois, 
enxágue bem. 

Coloque fitas adesivas (tipo 
“crepe”) em metade da garrafa, 
de forma longitudinal. 

4 5 6 

   

Pinte a metade exposta da 
garrafa, com tinta preto 
fosco alta temperatura. 

Cubra uma telha 
comum, de barro (tipo 
“canal”) com papel 
alumínio, colando-o. 

Monte uma base para a telha, 
de madeira ou outro material. 

7 8 9 

 
 

 

Coloque a telha sobre a 
base, podendo fixá-la com 
pregos ou parafusos. 

Opcionalmente, coloque 
suportes de arame ou 
cordão, para que a 
garrafa fique suspensa. 

Encha garrafa com água a ser 
desinfectada e exponha-a ao 
sol durante, pelo menos, 4 
horas. Se estiver nublado, 
exponha-a por mais tempo (6 
horas, por exemplo)*. 
 

(*) Este método tem limitações, dependendo do nível de contaminação inicial da água. 
Consulte o professor, para ter certeza de que é possível consumir a água. Para saber mais, 
leia sobre o Método SODIS. 
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Nº  O que é? Para que serve? 

3  DuplaPET Dessalinizar água e irrigar por capilaridade. 

 Objetivo do experimento 

Demonstrar o princípio da dessalinização solar, combinada com irrigação 
subsuperficial por capilaridade. 

 Como funciona? 

Uma garrafa PET de 1 litro é suspensa e presa dentro de outra, de 2,5 litros, 
por um tubo de PVC de 20mm de diâmetro. A garrafa do interior é pintada 
de preto por fora e possui furos na parte superior. O sistema é 
hermeticamente fechado e deve ser enterrado até a metade, ao lado da 
planta a ser irrigada. Na parte inferior da garrafa maior há um pequeno furo 
para a saída de um pavio que será colocado ao nível das raízes da planta. A 
garrafa preta deve ser preenchida com água salobra, que evapora devido ao 
aquecimento proporcionado pela energia solar e condensa na superfície 
interior da garrafa maior, ficando disponível para irrigar a planta ao lado, 
pelo efeito da capilaridade proporcionada pelo pavio.  

Aplicação 

Irrigação de culturas no semiárido, como pequenas hortas da agricultura 
familiar, além de cactáceas (palma forrageira) ou outras culturas resistentes 
ao semiárido, onde boa parte das águas subterrâneas são salobras (subsolo 
cristalino). Os estudantes construirão este dispositivo simples e poderão 
realizar o processo de dessalinização de água salobra e irrigação 
subsuperficial da própria horta da escola. Também poderão estudar 
diversos fenômenos naturais, como: efeitos da radiação solar; efeito estufa; 
evaporação e condensação da água; movimento aparente do Sol ao longo 
do dia; superfícies absorvedoras e refletoras; princípios de ótica; métodos 
de irrigação; culturas resistentes para o semiárido; bem como calcular 
diversos parâmetros, como volumes e áreas de figuras geométricas, 
técnicas de plantio, etc. Com o dispositivo é possível dessalinizar pequenas 
quantidades de água e utilizá-la para irrigação. Pode se tornar uma 
tecnologia social de grande impacto para o semiárido. 

Fontes adicionais 

Buscar, na internet, pelas palavras-chave “dessalinizador solar”, “irrigação 
subsuperficial” e “irrigação por capilaridade”. 
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Como construir o DuplaPET 

1 2 3 

Pegue 2 garrafas PET de 
2,5 litros e 1 PET de 1 litro, 
todas transparentes. Retire 
os rótulos e limpe-as bem. 

Corte as garrafas de 2,5 
litros, como indicado. 

Você vai obter as peças 
indicadas neste desenho. 

4 5 6 

  
 

Pinte a garrafa de 1 litro 
com tinta preto fosco alta 
temperatura. 

Faça 5 furos de 5 mm ou 
mais, próximos à boca 
da garrafa. Pode utilizar 
uma furadeira ou ferro 
quente. Cuidado! 

Corte um pedaço de cano de 
PVC de 20 mm, com 15 cm de 
comprimento, que será preso à 
boca da garrafa de 1 litro. 

7 8 9 

 
 

 
Faça um furo de 2 a 3 mm 
na boca da garrafa e no 
cano, atravessando-os. O 
cano deve ficar com uns 10 
cm para dentro da garrafa. 

Coloque um pedaço de 
arame atravessando os 
furos, prendendo o cano 
na garrafa. 

Coloque um pedaço de 
mangueira de ¾” no cano, que 
servirá para vedar melhor o 
cano na boca da garrafa de 2,5 
litros. 
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10 11 12 

 
 

 

Faça um furo na parte 
superior do cano de PVC, 
já revestido com a 
mangueira plástica. 

Detalhe de como deve 
ser presa a garrafa 
interna na garrafa 
externa. 

Corte um anel de PVC, de 
aprox. 3 cm de largura, de 
canos de 100 mm (esgoto). 
Faça um corte no anel. 

13 14 15 

   
Coloque o anel na borda 
cortada da garrafa externa, 
para obter maior firmeza. 

Faça um furo na boca da 
garrafa externa, já com 
o cano posicionado, 
trespassando-os. 

Coloque um arame 
atravessando os furos, de 
modo a prender o cano na boca 
da garrafa. 

16 17 18 

 

 

 
As duas garrafas ficarão 
presas desta maneira, a de 
1 litro pendurada dentro 
da de 2,5 litros. 

Fure a parte inferior da 
garrafa maior. Furo de 
aprox. 5 mm. 

Coloque um pavio (cordão de 
algodão ou sisal, ou pedaço de 
tecido) dentro da garrafa, com 
uma parte (cerca de 60 cm) 
para fora. 
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10 11 12 

   
Feche o DuplaPET, 
juntando as duas partes. 

DuplaPET totalmente 
montado. 

Encha a garrafa interna com 
água salobra. O cano interno 
evitará que a água caia na 
garrafa maior. 

13 

 
Enterre o DuplaPET (fechado!) até o funil superior, conforme mostrado no desenho. 
Coloque o pavio próximo às raízes da planta que você deseja irrigar. O Sol irá aquecer a 
água salobra que está dentro da garrafa preta. A água irá evaporar, sair pelos furos 
superiores e condensar na superfície interna da garrafa maior. A água dessalinizada irá se 
acumular no fundo do dispositivo e sair pelo pavio capilar, molhando a terra ao nível das 
raízes da planta. 

14 

 
Vista superior da irrigação da planta pelo DuplaPET. Este tipo de irrigação subterrânea 
tem diversas vantagens, como economia de água. Com o DuplaPET é possível, ao mesmo 
tempo, dessalinizar água e realizar uma irrigação eficiente, para culturas que precisem de 
pouca água. 
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Nº  O que é? Para que serve? 

4  PETerrário Terrário construído com garrafas PET. 

Objetivo do experimento 

Demonstrar o ciclo da água na natureza, em um ambiente hermeticamente 
fechado, imitando uma “Terra” em miniatura. 

Como funciona 

O PETerrário é um ecossistema em miniatura mantido dentro de um 
recipiente transparente e hermeticamente fechado, para permitir a 
fotossíntese das plantas no seu interior e o reaproveitamento da água, 
funcionando como uma “Terra em miniatura”. Duas garrafas PET de 2,5 
litros são cortadas, de modo que a parte superior da primeira é encaixada 
na parte inferior da segunda. Para facilitar o encaixe, as bordas de uma 
delas podem ser levemente aquecidas com um ferro de passar roupas, 
encolhendo-as. As camadas do terrário podem ser (de baixo para cima): 
brita grossa ou pedrinhas; carvão vegetal triturado (evita odores e 
apodrecimento das raízes); terra vegetal com adubo; plantas pequenas. 
Após a montagem e colocação das plantas e dos animais, o sistema deve 
ser irrigado e hermeticamente fechado. Deve ser colocado em local que 
receba luz indireta do sol, para que ocorra a fotossíntese. 

Aplicação 

Os estudantes montarão o terrário e acompanharão todo o ciclo de 
crescimento das plantas e vida dos animais. O professor poderá discutir 
inúmeros fenômenos que acontecem dentro do terrário, como: 
fotossíntese; evaporação e condensação da água, crescimento de plantas, 
etc. O terrário imita o ciclo da água na natureza. Também podem aprender 
sobre as aplicações de cada um dos materiais constituintes do terrário, bem 
como calcular diversos parâmetros, como volumes e áreas de figuras 
geométricas, densidade dos materiais, técnicas de plantio, etc. Cada 
estudante pode montar seu próprio terrário e acompanhar seu 
desenvolvimento. 

Fontes adicionais 

1. http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/terrario-um-ecossistema-em-
miniatura/512 

2. http://www.jardineiro.net/75-ideias-de-plantas-para-terrarios.html 
3. http://experimentoteca.com/biologia/experimento-terrario-fechado-mini-ecossistema/ 
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Como construir o PETerrário 

1 2 3 

  
 

Pegue 2 garrafas PET de 2,5 
litros, transparentes. Retire os 
rótulos e limpe-as bem. Corte-
as conforme o desenho. 

Você vai obter as peças 
indicadas neste desenho. 

Inicie o enchimento do 
terrário com pequenas 
pedras ou brita grossa. 

4 5 6 

   
A segunda camada pode ser de 
carvão vegetal ou carvão 
ativado (triturados) 

A terceira camada é de 
terra vegetal (adubada). 

Depois é só plantar as 
mudas que você escolher. 

7 8 9 

   
Antes de fechar você deve 
irrigar o terrário. 

Utilize o outro pedaço de 
garrafa PET para fechar o 
terrário. Utilize uma fita 
adesiva transparente 
para vedar bem. 

Seu terrário está pronto! 
Coloque-o em um local 
com iluminação indireta 
do Sol e acompanhe o 
desenvolvimento das 
plantas. 

  



34 

Nº  O que é? Para que serve 

5  VasoPET Capilar Vaso autoirrigável por capilaridade. 

Objetivo do experimento 

Construir um vaso autoirrigável para plantas, com garrafas PET e pavio para 
irrigação por capilaridade. 

Como funciona 

O VasoPET Capilar é construído com duas garrafas PET de 2 litros, cortadas 
de modo que a parte superior da primeira (funil) é encaixada de cabeça 
para baixo na parte inferior da segunda. Para reforçar o encaixe, são 
rebitados dois anéis de 2-3 cm de largura, cortados de um cano de PVC de 
100 mm (de esgoto). Alguns pequenos furos devem ser feitos no cone 
interior, para aeração da terra e para evitar que a terra fique encharcada, 
em caso de chuva. O recipiente interno, então, é preenchido com terra e é 
colocada a planta desejada. O abastecimento de água na parte inferior 
pode ser feito por um furo na lateral da garrafa externa, onde é fixada uma 
boca de garrafa, com tampa. O pavio pode ser feito de vários materiais: 
cordões de algodão, pedaços de tecido ou cordas de sisal, desfiadas. Ele 
mantém a terra suficientemente úmida, ao nível das raízes, economizando 
água, reduzindo bastante a evaporação e dispensando a irrigação 
tradicional, por cima. 

Aplicação 

Os estudantes poderão construir o VasoPET Capilar e estudar diversos 
fenômenos naturais, como: capilaridade, evaporação, umidade, uso 
sustentável da água na irrigação, bem como calcular diversos parâmetros, 
como volumes e áreas de figuras geométricas, densidades, capilaridade, 
técnicas de plantio, etc. O grupo também poderá discutir inúmeros outros 
fenômenos que acontecem no vaso, como: fotossíntese e crescimento de 
plantas. Também podem aprender sobre as aplicações e reuso de cada um 
dos materiais constituintes. Cada estudante pode montar seu próprio 
VasoPET Capilar e cuidar dele, acompanhando o desenvolvimento e 
crescimento das plantas. Com estes vasos é possível construir uma horta 
escolar completa e funcional. 

Fontes adicionais 

Buscar conteúdo, na internet, a partir das seguintes palavras-chave: 
“vaso autoirrigável PET”. 
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Como construir o VasoPET Capilar 

1 2 3 

 
  

Pegue 2 garrafas PET de 2 
litros. Retire os rótulos e 
limpe-as bem. 

Corte-as conforme indicado 
no desenho. 

Você vai obter estas 
peças. 

4 5 6 

 

 

 
Lave bem e seque as 3 peças. Faça um furo na lateral da 

parte inferior da garrafa, de 
cerca de 1 polegada de 
diâmetro. Utilize uma 
serra-copo ou um ferro 
quente. Cuidado!  

Coloque a boca da 
garrafa no furo. Esta 
entrada servirá para 
colocação de água, 
posteriormente. Se 
quiser, pode vedar 
melhor com cola-quente. 

7 8 9 

  

 

A parte inferior do vaso ficará 
desta maneira. 

Faça pequenos furos 
(aprox. 3 mm de diâmetro) 
na parte superior, 
conforme indicado. 
Evitarão que a terra fique 
encharcada, em caso de 
chuva. 

Corte dois anéis de PVC, 
de 3 cm de largura, de 
um cano de 100 mm (de 
esgoto). Use um arco de 
serra manual. 

 

10 11 12 
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Faça 3 furos de 3 mm de 
diâmetro nos anéis de PVC, 
conforme desenho acima. 

Prenda um dos anéis na 
garrafa, por dentro, com 
rebites ou ilhoses. 

Preda o outro anel na 
outra garrafa, e junte 
todas as peças. Se for 
preciso, corte o anel, 
diminuindo seu diâmetro. 

13 14 15 

   
Seu VasoPET Capilar. Ficará 
desta maneira. 

Coloque o pavio capilar 
dentro do vaso. Poe utilizar 
barbantes, cordas desfiadas 
ou pedaços de tecidos. 

Preencha o vaso com 
terra vegetal adubada. 

16 17 18 

  
 

Plante a muda que você 
escolheu e faça uma primeira 
rega por cima. 

Preencha o reservatório 
inferior com água, 
fechando a tampa. 

Coloque-o num local com 
iluminação indireta do 
Sol. Pronto! 
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Nº  O que é? Para que serve 

6 PVCPET Capilar 
Vasos conjugados, autoirrigáveis por capilaridade, 
formando uma horta econômica. 

Objetivo do experimento 

Construir vasos conjugados, autoirrigáveis por capilaridade, formando 
uma horta econômica, com reuso de garrafas PET e cano de PVC 
funcionando como reservatório. 

Como funciona 

O PVCPET Capilar é construído com garrafas PET irrigadas por capilaridade 
a partir de reservatório único de cano de PVC. As garrafas PET, de 2 - 2,5 
litros, tem os fundos removidos e são fixadas de cabeça para baixo, em 
um cano de PVC de 100 mm (de esgoto), formando uma horta compacta e 
econômica, irrigada a partir de um reservatório de água único formado 
pelo cano PVC. Os furos para fixação das garrafas são de 1 polegada, feitos 
com serra copo a cada 12 a 15 cm. Para reforçar o encaixe das garrafas, 
são colocados anéis de borracha, feitos de câmaras de ar velhas, 
reutilizadas. Os pavios, que podem ser feitos de cordões, cordas de sisal 
desfiadas ou pedaços de tecidos, mantem a terra suficientemente úmida, 
ao nível das raízes, economizando água, reduzindo a evaporação e 
dispensando a irrigação por cima. 

Aplicação 

Os estudantes poderão construir o PVCPET Capilar e estudar diversos 
fenômenos naturais (capilaridade, evaporação, crescimento das plantas, 
umidade), bem como calcular diversos parâmetros, como volumes e áreas 
de figuras geométricas, etc. Com este sistema, é possível construir uma 
horta escolar vertical, completa, que pode ser fixada em paredes, 
cavaletes ou outras estruturas, mesmo em espaços bem pequenos. O 
grupo também poderá discutir inúmeros outros fenômenos que 
acontecem no vaso, como: fotossíntese e crescimento de plantas. 
Também podem aprender sobre as aplicações e reuso de cada um dos 
materiais constituintes. Cada estudante pode montar seu próprio PVCPET 
Capilar e cuidar dele, acompanhando o desenvolvimento e crescimento 
das plantas. Com estes vasos é possível construir uma horta escolar 
completa e funcional. 

Fontes adicionais 
Buscar conteúdo, na internet, a partir das seguintes palavras-chave: “vaso 
autoirrigável PET”. 
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Como construir o PVCPET Capilar 

 

1 2 3 

  

 
Pegue 2 garrafas PET de 2 
litros e 1 garrafa de tamanho 
qualquer. Retire os rótulos e 
limpe-as bem. 

Corte-as conforme indicado 
no desenho. Da primeira, 
só será aproveitada a boca. 

Você vai obter estas 2 
peças, mais a boca e a 
tampa da outra garrafa. 

4 5 6 

   

Pegue um cano de PVC de 
100 mm de diâmetro (de 
esgoto), com cerca de 30 cm 
de comprimento e faça 3 
furos de 1 polegada de 
diâmetro, conforme desenho. 
O espaçamento maior é de 
12 a 15 cm. 

Coloque a boca da garrafa 
no furo da extremidade, 
que servirá para abastecer 
o reservatório de água. 

Você vai precisar de 2 
tampões de 100 mm de 
diâmetro, para fechar as 
extremidades do cano e 
criar o reservatório de 
água. 

7 8 9 

 

 
 

Cole os tampões no cano, 
criando o reservatório de 
água. Utilize cola para canos 
de PVC. Cole bem, para a 
água não vazar. 

O seu PVCPET Capilar já 
está tomando forma! 

Corte dois anéis de 
borracha, de uma câmara 
de ar velha. O diâmetro 
interno dos anéis deve 
ser um pouco menor do 
que 1 polegada. 
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10 11 

 

 

Monte o dispositivo conforme desenho 
acima. Os anéis de PVC na parte superior são 
reforços opcionais. Os pavios capilares são 
iguais ao do VasoPET Capilar. Dica. Os 
encaixes das garrafas no cano devem ficar 
bem justos, apertados. 

Seu PVCPET deve ficar assim, antes do 
preenchimento com terra vegetal. 

12 13 

 

 
Preencha os vasos com terra vegetal e encha 
o reservatório de água. 

Plante as mudas que desejar. O PVCPET 
Capilar irrigará automaticamente as 
plantas, por capilaridade, a partir do 
reservatório inferior. Mantenha o 
reservatório com água e com a tampa 
fechada! 

 



40 

Nº  O que é? Para que serve 

7  CalhaPET Calha de baixo custo para coleta de água da chuva. 

Objetivo do experimento 

Construir uma calha de baixo custo para coleta de água de chuva, com 
reuso de garrafas PET e reforços de anéis de PVC. 

Como funciona 

A CalhaPET é construída a partir de garrafas PET de 2 litros, do tipo que 
possui o corpo cilíndrico. O corpo (parte cilíndrica) é cortado das 
extremidades, que podem ser utilizadas para outros fins. Depois, é cortado 
longitudinalmente e aberto, de modo a se obter uma seção de aprox. 18 cm 
de comprimento. As seções são, então, unidas por anéis de PVC de 3 cm de 
largura, cortados de canos de 150 mm (esgoto). A fixação entre as seções 
deve ser realizada com pelo menos 3 furos de cerca de 3 mm e rebites ou 
ilhoses, embora outras possibilidades possam ser testadas. Com 1 garrafa e 
1 anel é possível construir uma calha de cerca de 18,5 cm de comprimento. 
A CalhaPET custa cerca de R$ 1,00 por metro (material), enquanto que uma 
calha pluvial tradicional custa mais de R$ 30,00 por metro. A CalhaPET foi 
inspirada na ideia do estudante Gabriel Cezar Carneiro dos Santos, de 
Camaragibe (PE), que foi premiada pela Fundação Banco do Brasil. Foi 
aperfeiçoada com as seguintes alterações: 1) utilização de uma única 
garrafa por seção, o que aumenta seu diâmetro; 2) utilização de anéis de 
PVC como reforço, tornando-a mais resistente e mais fácil de fixar no 
telhado. 

Aplicação 

Os estudantes poderão construir a CalhaPET de diversos tamanhos e 
colocá-las, com a ajuda dos professores, na escola, nas suas próprias casas e 
nos prédios comunitários que ainda não possuam calhas para coleta de 
água de chuva. Também é possível construir tubos de PET com esta técnica, 
par a descida da água da chuva para um reservatório (cisterna, por 
exemplo). Pode se tornar uma tecnologia social de grande impacto para o 
semiárido. 

Fontes adicionais 

1. Calha do Gabriel: https://www.youtube.com/watch?v=VVAQGIVDcrA 
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Como construir a CalhaPET 

1 2 3 

   
Pegue garrafas PET de 2 
litros. Só servem as que 
possuem corpo cilíndrico. 
Retire os rótulos e limpe-as 
bem. 

Corte as garrafas conforme 
indicado no desenho. Só 
utilize o corpo, aproveite as 
extremidades para outras 
finalidades. 

Faça um corte longitudinal 
na cilindro do corpo da 
garrafa. Corte, também, 
anéis de 3 cm de largura, 
de canos de PVC de 150 
mm. 

4 5 6 

 
 

 
Voce precisará, para cada 
seção da CalhaPET, de um 
anel de PVC de 150 mm de 
diâmetro e um corpo 
cilíndrico de garrafa PET de 
2 litros.   

Faça 3 furos de 3 mm de 
diâmetro nos anéis de PVC. 

Prenda os anéis de PVC nos 
cilindros de PET, montando 
as seções da calha. Use 
rebites ou ilhoses, para 
melhor fixação. 

7 8 9 

  
 

As seções devem ser 
interligadas em conjunto, 
formando uma calha 
contínua. 

Esta é uma seção da calha. Este é o resultado final! 
Utilize os anéis para 
prendê-la no telhado. 
Você também pode utilizar 
a mesma técnica para 
construir canos de PET. 
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Nº  O que é? Para que serve 

8  GotaPET 
Gotejador de baixo custo, construído com garrafa PET 
e resíduos têxteis. 

Objetivo do experimento 

Construir um gotejador de baixo custo para irrigação eficiente, aplicando os 
princípios do uso sustentável da água. 

Como funciona 

O GotaPET é um gotejador de baixo custo (cerca de R$ 1,00 por unidade), 
construído com 1 garrafa PET de 2 litros como reservatório e um gotejador 
composto de: 10 cm de tubo PVC de 20 mm; 1 tampão (cap) de 20 mm; um 
pedaço de 5 cm de mangueira de PVC cristal, de ¾” x 2 mm de espessura; 
um pedaço de 60 cm x 15 cm de retalho de tecido sintético; 1 “rolha” de 18 
mm de diâmetro, de madeira. Deve ser feito um furo de 5 mm no tampão, 
que é colado no tubo. O tecido é enrolado e colocado dentro do tubo, 
cortando-se o excedente. É colocada na parte superior do cano uma “rolha” 
de madeira, com um furo central de 5 mm, compactando o tecido dentro 
do tubo. Todo o conjunto é colocado na boca da garrafa PET, vedado pelo 
pedaço de mangueira. Para facilitar a colocação, a boca da garrafa PET 
precisa ser aquecida. 

Aplicação 

Aplicação: o Gota-PET pode ser utilizado em uma horta escolar, onde os 
estudantes irão confeccioná-lo e entender diversos princípios físicos e 
características de materiais, como porosidade, pressão, vazão. Também é 
possível estudar como funciona uma irrigação alternativa, fenômenos 
naturais e crescimento de plantas. Os estudantes também aprenderão a 
importância da economia de água para irrigação e realizarão, na prática, um 
manejo sustentável da água. 

Fontes adicionais 

Buscar conteúdo, na internet, a partir das seguintes palavras-chave: “gotejador 
PET”. 
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Como construir o GotaPET 

1 2 3 

  
 

Pegue 1 garrafa PET de 2 a 3 
litros. 

Você vai precisar, também, 
de um pedaço de cano de 
PVC de 20 mm (soldável) de 
cerca de 15 cm, com tampão 
(cap). 

Faça um furo de 5 mm 
de diâmetro no tampão 
e cole-o no cano. 

4 5 6 

 

 
Corte um pedaço de tecido 
sintético velho, de aprox. 60 
cm x 15 cm, e enrole-o bem. 

Coloque o pedaço de tecido 
dentro do cano, bem 
apertado. Corte o excesso. 

Faça uma rolha de 
madeira, de 20 mm de 
diâmetro, com um furo 
de 5 mm no centro, 
para ser colocada 
dentro do cano. 

7 8 9 

  
Corte um pedaço de 
mangueira plástica (tipo 
cristal) de ¾”. 

Coloque a rolha de madeira 
no cano e prenda-o na boca 
da garrafa, com a mangueira 
cristal como vedação, 
conforme indicado. 

O GotaPET ficará desta 
maneira. O tecido deve 
ficar bem compactado 
dentro do cano. 
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10 11 12 

  
Faça um furo no fundo da 
garrafa, para que possa 
enchê-la de água. 

Encha a garrafa com a água 
que será utilizada para a 
irrigação da planta. Teste o 
GotaPET para ver a vazão, 
antes de utilizá-lo. 

Enterre a garrafa, de 
cabeça para baixo, de 
modo que o gotejador 
fique próximo às raízes 
da planta. 

13 

 
Pronto! A planta será irrigada pelo gotejador subterrâneo. Podem ser construídos 
dispositivos com diferentes vazões, dependo da planta que se deseja irrigar. Este tipo de 
irrigação tem várias vantagens, principalmente com relação à economia de água. Você 
pode interligar vários GotaPET por um sistema de mangueiras plásticas de irrigação e 
enchê-los todos de uma vez! Pense em como fazer isso, para a horta da sua escola! 
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Nº  O que é? Para que serve 

9  IrrigaPET Capilar 
Irrigador subterrâneo, de baixo custo, 
construído com garrafa PET e pavio capilar. 

Objetivo do experimento 

Construir um irrigador subterrâneo, de baixo custo, construído com garrafa 
PET reusada e pavio capilar. 

Como funciona 

O IrrigaPET Capilar é um irrigador subterrâneo de baixíssimo custo (cerca de 
R$ 0,20 por unidade), construído com 1 garrafa PET de 2 a 2,5 litros 
funcionando como reservatório de água e um sistema de irrigação simples 
composto de: um pedaço de mangueira plástica (5 mm de diâmetro 
interno), com 40 cm de comprimento; e 1 metro de pavio (cordão de 
algodão, corda de sisal desfiada ou tecido velho. É feito um furo de 5 mm 
na tampa da garrafa, por onde passa a mangueira plástica, que entra por 
pressão, evitando-se vazamento pelas laterais da mangueira. O pavio é, 
então, colocado por dento da mangueira, ficando com cerca de 10 cm 
dentro da garrafa e os outros 90 cm para fora. A garrafa é enterrada, de 
cabeça para baixo, ao lado da planta que se quer irrigar, deixando-se 
enchendo-a por um pequeno furo, por meio de um funil plástico. O pavio 
deve ser posicionado embaixo da planta, ao nível das raízes. Ao se encher a 
garrafa, a água irá se deslocar para o solo abaixo da planta, devido ao 
princípio dos vasos comunicantes e devido à capilaridade do pavio, 
mantendo uma vazão bem baixa mas o suficiente para molhar o solo com o 
necessário para a planta. Este método economiza muita água para irrigação 
e evita evaporação da água pelos métodos de irrigação convencionais, na 
superfície. 

Aplicação 

O IrrigaPET Capilar pode ser utilizado em uma horta escolar, onde os 
estudantes irão confeccioná-lo e entender diversos princípios e grandezas 
físicas, como pressão e vazão, além de caraterísticas de materiais, como 
porosidade, capilaridade, etc. Também é possível estudar como funciona 
um sistema de irrigação, características dos solos, fenômenos naturais 
(crescimento de plantas, etc). Os estudantes também aprenderão a 
importância da economia de água para irrigação e realizarão, na prática, um 
manejo sustentável da água. Pode se tornar uma tecnologia social de 
grande impacto para o semiárido. 

Fontes adicionais 
Buscar conteúdo, na internet, pelas palavras-chave: “irrigação subsuperficial”; 
“irrigação capilar”. 
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Como construir o IrrigaPET Capilar 

1 2 

  
Pegue 1 garrafa PET de 2 a 3 
litros. 

Você vai precisar, também, de um pedaço de mangueira 
plástica (5 mm de diâmetro interno), de cerca de 40 cm 
de comprimento; e 1 metro de pavio, podendo ser de 
cordão de algodão, corda de sisal desfiada ou pedaço de 
tecido velho. O pavio deve ser colocado por dentro da 
mangueira plástica. 

3 4 

  
Voce pode usar como mangueira aqueles espaguetes 
plásticos vendidos para enrolar cadeira de balanço. 

O pavio deve ficar bem 
justo dentro do 
espaguete plástico, para 
que a água saia devagar. 

5 6 7 

   
Faça um furo de 5 mm de 
diâmetro na tampa da 
garrafa e passe a mangueira 
pelo furo, já com o pavio 
dentro, de modo que fique 
bem apertado e não vaze 
pelas lateriais. 

Faç um furo no fundo da 
garrafa, para que possa 
enchê-la de água para a 
irrigação. 

Coloque a tampa, de 
modo que a parte menor 
do pavio fique para 
dentro da garrafa e a 
parte maior para fora, 
parcialmente coberto 
pela mangueira. 
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8 9 

 

 
Encha a garrafa pelo furo no fundo, 
com a ajuda de um funil. 

Enterre a garrafa junto à planta que você deseja 
irrigar.  
 

10 

 
O pavio deve ser colocado entre as raízes da planta, podendo, inclusive, ficar mais alto 
que a boca da garrafa, porque a água sairá também devido à capilaridade do pavio. Isso 
evitará que a água desça pelo solo e não chegue às raízes da planta. Porisso, a mangueira 
plástica é tão importante neste dispositivo. Quando a garrafa é cheia, parte da água 
desce por gravidade, devido ao princípio dos vasos comunicantes, e o restante sobe por 
capilaridade. Isso garante total aproveitamento e economia de água. 
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Nº  O que é? Para que serve 

10  MiniGude Mini bomba d´água manual. 

Objetivo do experimento 

Construir uma mini bomba d´água manual, com tubos e conexões de PVC e 
bolas de gude funcionando como válvulas de retenção. 

Como funciona 

A MiniGude é uma bomba d´água manual, construída com os tubos e 
conexões de PVC mostrados no desenho a seguir e mais: 2 bolas de gude, 
uma pequena e uma grande; e 2 pedaços de arame de 2 mm de diâmetro. 
Os canos são cortados e fixados às conexões, de acordo com o desenho 
disponibilizado para os estudantes. As bolas de gude são colocadas e presas 
dentro dos adaptadores, com a ajuda dos arames, funcionando com 
válvulas de retenção. 

Aplicação 

Com a MiniGude é possível bombear água, manualmente, de um 
reservatório para outro, mais elevado. Também é possível estudar 
grandezas como volume, vazão, pressão, força, conversão de energia, 
eficiência energética, além de áreas e volumes de peças, etc. O 
equipamento é completamente funcional e pode ser utilizado no dia-a-dia 
da escola. 

Fontes adicionais 

Buscar conteúdo, na internet, pelas palavras-chave: “bomba bola de gude”. 
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Como construir a MiniGude 

1 

 
Você vai destes materiais: tubos e conexões de PVC soldável (marrom). 

2 3 

 
Monte as partes conforme desenho acima. Deixe para 
colar no final, após testar o funcionamento. 

 
Faça uma bolsa (alargamento) 
na ponta do cano de 20 mm, 
que servirá como êmbolo 
dentro do cano de 25 mm. 
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4 

  
Faça dois furos de 2 mm nos locais indicados. Colque arames atravessando os canos, de 
modo a impedir que as bolas de gude subam quando a bomba estiver funcionando. 

5 6 

  
Quando você puxa o êmbolo para cima, é criado um “vácuo” no tubo 1 e a pressão 
atmosférica empurra a água para dentro do tubo, enchendo-o. Quando você empurra o 
êmbolo para baixo, a bola de gude inferior veda a saída, impedindo que a água volte para 
o reservatório. Então, a água só tem um caminho possível: ir para o tubo 2, através da 
válvula feita com a bola de gude pequena. O processo se repete até que a água chegue na 
saída superior da bomba.  
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Nº  O que é? Para que serve 

11  Irrigador Estrela 
Irrigador subterrâneo (subsuperficial) por 
capilaridade, com auto-abastecimento.  

Objetivo do experimento 

Construir um irrigador subterrâneo (subsuperficial) por capilaridade, de 
baixo custo, com auto-abastecimento, para utilização em hortas escolares. 

Como funciona 

O Irrigador Estrela é um sistema de irrigação subterrânea de baixo custo, 
construído com os seguintes materiais: 1 reservatório plástico de cerca de 5 
litros, com aproximadamente 10 cm de altura; 1 válvula-boia de filtro de 
água; mangueira cristal de 3/8”; 1 anel de 2 cm de largura, feito de cano de 
PVC de 100 mm; 10 a 15 metros de pavios diversos, confeccionados com 
cordões de algodão, cordas de sisal desfiadas ou retalhos de tecidos. A 
válvula-boia deve ser fixada no centro da tampa do reservatório e feito um 
furo na tampa, para fixação da mangueira de abastecimento na válvula-
boia. Diversos furos ou rasgos devem ser feitos na parte superior do 
reservatório, para a passagem dos pavios. As pontas internas dos pavios 
devem ser presas no anel de PVC, que será furado e colado no centro do 
reservatório. Um outro reservatório externo funcionará como tanque de 
abastecimento de um ou mais dispositivos. 

Aplicação 

O Irrigador Estrela é um dispositivo simples e extremamente eficiente para 
irrigação de pequenas hortas, inclusive para a agricultura familiar. Com ele, 
é possível montar um sistema eficiente de irrigação subterrânea por 
capilaridade, a partir de reservatório de água único, enterrado no centro da 
horta. Os pavios mantêm a terra suficientemente úmida, ao nível das raízes, 
economizando água e dispensando a irrigação tradicional, por cima. Os 
estudantes poderão construir o dispositivo e estudar diversos fenômenos 
naturais, como capilaridade, evaporação, crescimento das plantas, umidade 
do solo, bem como calcular diversos parâmetros, como volumes e áreas de 
figuras geométricas, etc. Com este sistema, é possível irrigar eficientemente 
uma horta escolar completa e funcional. Pode se tornar uma importante 
tecnologia social para o semiárido. 

Fontes adicionais 

Buscar conteúdo, na internet, pelas palavras-chave: “irrigação subterrânea”; 
“irrigação subsuperficial”; “irrigação por capilaridade”. 
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Como construir o Irrigador Estrela 

1 2 3 

 
 

 

Pegue uma bacia plástica de 
aprox. 10 cm de altura, com 
tampa. 

Faça diversos furos, de 
cerca de 8 mm de 
diâmetro, na lateral da 
bacia. Poder utilizar uma 
broca ou um ferro 
quente. 

Corte um anel de cerca de 
3 cm de largura, de um 
cano de PVC de 100 mm 
(esgoto). Faça vários furos 
de cerca de 8 mm de 
diâmetro no anel. 

4 5 6 

 

 
 

 

 
 
 

 

Faça um furo de 10 mm de 
diâmetro no centro da tampa 
da bacia.  

Cole o anel de PVC no 
fundo da bacia, usando 
cola tipo bicomponente. 
Raspe a bacia antes de 
colar. 

Amarre os pavios (cordões 
de algodão, cordas de sisal 
desfiadas ou retalhos de 
tecidos) no anel e passe 
pelos furos laterais. 

7 8 9 

 

 

 
Parafuse ou cole na tampa a 
válvula-boia para filtros de 
água pro gravidade, para 
manter um nível adequado 
de água dentro da bacia. 

Encha a bacia com água, 
para testar o 
funcionamento da boia. 

Esta é a vista superior de 
como ficarão os pavios 
enterrados, para a irrigação 
subterrânea 
(subsuperficial) por 
capilaridade. 
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10 

 
As plantas serão irrigadas pelos pavios enterrados, que levarão a água do reservatório 
(bacia) por capilaridade. O solo ficará úmido ao nível das raízes, economizando água 

11 

 
Vista geral de como o Irrigador Estrela irá funcionar: a água proveniente de um 
reservatório externo, ao nível do solo (não mostrado na figura) irá abastecer o 
reservatório de distribuição (bacia), com nível de água mantido pela válvula-boia, e irá 
irrigar as plantas próximas, por capilaridade, a partir dos pavios que estarão imersos na 
água. Este sistema tem diversas vantagens, como a economia de água e a manutenção do 
solo com umidade na medida certa, ao nível das raízes. 
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Nº  O que é? Para que serve 

12  Balde Biofiltro 
Demonstrar o princípio da filtração por meios 
porosos.  

Objetivo do experimento 

Construir um biofiltro de areia, otimizado, com um reservatório plástico e 
sistema melhorado de coleta de água filtrada. 

Como funciona 

O Balde Biofiltro (BBF) é dispositivo simples que funciona como um 
eficiente filtro para águas contaminadas, permitindo torná-las potáveis a 
partir de um método simples de filtração por camadas porosas (areia, 
carvão, brita) e de descontaminação por efeito do biofilme de bactérias. A 
areia remove os agentes patogênicos e os sólidos em suspensão da água 
contaminada. Uma comunidade biológica de bactérias e outros 
microrganismos cresce nos 2 cm superiores da areia, formando um 
biofilme. Os microrganismos no biofilme se alimentam de muitos dos 
agentes patogênicos presentes na água, reduzindo seu nível de 
contaminação. O BBF é construído com os seguintes materiais: 1 balde ou 
reservatório plástico; 1 copo plástico; 1 torneira de filtro de água; 1 “T” 
para mangueiras de ½”; pedaços de mangueiras de PVC; areia fina, areia 
grossa, brita fina, carvão vegetal triturado, em quantidades que dependem 
do tamanho do reservatório escolhido. O sistema é montado seguindo o 
desenho disponibilizado.  

Aplicação 

Com o BBF é possível filtrar água contaminada, para consumo humano e 
animal. O sistema é completamente funcional. Os estudantes poderão 
construir o BBF, inclusive em maior escala, e estudar diversos fenômenos 
naturais, como filtração, meios porosos, biologia de microorganismos, 
doenças decorrentes da água contaminada, bem como calcular diversos 
parâmetros, como volumes e áreas de figuras geométricas, vazão, etc. Pode 
se tornar uma tecnologia social importante para o semiárido. 

Fontes adicionais 

1. https://www.cawst.org/services/topics/biosand-filter 
2. http://pt.howtopedia.org/wiki/Como_filtrar_a_água_com_um_filtro_de_areia 
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Como construir o Balde Biofiltro 
 

1 2 3 

   
Pegue um balde plástico 
pequeno, maior que 5 litros, 
com tampa. 

Este balde servirá de 
reservatório para o 
biofiltro. 

Você precisará, também, de 
uma conexão tipo “T”, para 
mangueira de irrigação, além 
de 3 pedaços pequenos de 
mangueira, todos de ½”. 

4 5 6 

   
Faça 3 furos nos locais 
indicados, com diâmetros 
aprox. de 12 mm. 

Pegue um copo plástico 
pequeno e faça furos 
nos locais indicados, 
também de 12 mm. 

Você precisará de uma 
pequena torneira plástica, 
para a saída de água filtrada. 

7 8 9 

   
O Balde Biofiltro ficará 
montado desta maneira, 
internamente. Use as 
mangueiras plásticas para 
interligar as partes. Garanta 
que os encaixes das 
mangueiras estejam bem 
vedados. 

Coloque uma camada 
de pedrinhas ou brita 
grossa, lavada, na parte 
inferior do balde. 

Complete com areia fina, 
lavada. A areia não deve 
entrar no copo, que servirá 
de reservatório de água 
limpa. 



56 

10 11 

  
Coloque a água contaminada dentro do 
balde. É muito importante que o nível de 
água seja mantido acima do nível da areia 
(cerca de 3 a 5 cm). 

Deixe alguns dias sem retirar a água, para 
que seja criado, na parte superior, o 
biofilme de bactérias benéficas que irão 
fazer a filtração biológica. O copo servirá 
de reservatório de água limpa. 

12 13 

  

O “T” funciona como ladrão (“escape”) da 
água filtrada, caso seja colocada água 
contaminada e não seja retirada água 
filtrada pela torneira. 

Esta é a visão lateral do Balde Biofiltro, 
quando concluído. O “T” na parte superior 
funciona como suspiro de ar que vem do 
copo plástico, permitindo que o copo fique 
cheio de água filtrada. 

14 

 
Ao contrário do senso comum, de que um filtro de areia deve ser mantido seco e 
colocada a água contaminada somente no momento da filtração, um biofiltro funciona 
permanentemente inundado de água, para que seja mantido o biofilme de bactérias na 
superfície superior da areia. Análises da água devem ser realizadas para garantir sua 
potabilidade, uma vez que a resultado da filtração dependende da contaminação inicial 
da água. 
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Nº  O que é? Para que serve 

13  PluvioPET 
Medir a quantidade de chuva que cai em um 
determinado lugar. 

Objetivo do experimento 

Construir um pluviômetro de baixo custo, com reuso de garrafa PET. 

Como funciona 

O PluvioPET é um pluviômetro, instrumento que mede a quantidade de 
chuva que cai em determinado lugar ou época, construído com duas 
garrafas PET de 2 litros e 1 anel, de 2 cm de largura, de tubo de PVC de 100 
mm. O dispositivo deve ser construído conforme desenho disponibilizado 
aos estudantes. Também será disponibilizada uma fita de papel com a 
marcação prévia dos milímetros de chuva captados. O dispositivo permite 
coletar água de chuva até o nível de 100 mm. 

Aplicação 

Os estudantes montarão o PluvioPET e acompanharão, dia a dia, os níveis 
de chuva, ao longo de um determinado período. O professor poderá 
discutir inúmeros fenômenos naturais, como as chuvas, o ciclo da água na 
natureza, as secas e inundações, etc. No processo de confecção do 
dispositivo, os estudantes aprenderão conceitos como massa, volume, 
densidade e cálculos matemáticos como regra de três. 

Fontes adicionais 

Buscar conteúdo, na internet, pelas palavras-chave: “pluviômetro PET”. 
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Como construir o PluvioPET 

1 2 3 

  
Você precisará de uma 
garrafa PET de 2 litros, 
transparente e com corpo 
cilíndrico. 

Corte a garrafa no local 
indicado. 

Corte um anel de cerca 
de 3 cm de largura, de 
um cano de PVC de 100 
mm de diâmetro 
(esgoto). 

4 5 6 

  
Faça um furo na tampa da 
garrafa, de cerca de 5 mm de 
diâmetro. 

Monte o PluvioPET conforme 
desenho.  

Use o anel de PVC para 
fixar as partes, com 
rebites ou ilhoses. 

7 8 9 

   
A parte superior da garrafa 
funcionará como um funil de 
coleta de água da chuva. 

Cole o adesivo em anexo na 
lateral da garrafa. É a régua 
de medição de pluviosidade. 

Coloque o pluviômetro 
em um local aberto, 
para que possa coletar 
a água da chuva. 
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Régua do PluvioPET. Imprimir em tamanho real (14 cm de comprimento). 
Calibrada para uma garrafa de Fanta™ de 2 litros, com corpo cilíndrico. A 
escala inferior é maior para compensar a alteração no formato da garrafa, 
no fundo. Ajuste o fator de escala (zoom) da impressora de modo que o 
comprimento dá régua seja de 14 cm. 
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Nº  O que é? Para que serve 

14  
Dessalinizador 
Solar 

Dessalinizar água pelo princípio clássico da 
evaporação e condensação. 

Objetivo do experimento 

Construir um equipamento de baixo custo para demonstração do princípio 
clássico por evaporação e condensação. 

Como funciona 

O dessalinizador solar é um equipamento que usa a energia natural e 
renovável do sol (em vez de fontes não renováveis, como o gás de cozinha) 
para retirar o excesso de sal de uma água salobra ou salgada. É construído 
com dois recipientes, como duas bandejas de alumínio, uma maior que a 
outra, e um “telhado” de vidro que cobre as bandejas. O dispositivo, 
portanto, cria uma ambiente fechado onde acontecerá a evaporação da 
água que está no recipiente interno e sua condensação na superfície 
interna do vidro (que está mais frio), escorrendo para o recipiente maior na 
forma de água com quantidade reduzida de sais. O equipamento deve ser 
construído conforme desenho anexo, podendo ser utilizados diversos tipos 
de recipientes, tanto para a água salgada quanto para a água dessalinizada. 
Para aumentar a eficiência do sistema, o recipiente interno, com água 
salgada, deve absorver o máximo de radiação solar, porisso deve ser 
pintado de preto. O “telhado” pode ser de vidro, acrílico ou plástico 
transparente, esticado. Deve-se tomar o cuidado de vedar bem o sistema 
(com silicone ou outra cola), para não ocorrer vazamento de vapor d´água 
durante a operação. 

Aplicação 

Os estudantes construirão o Dessalinizador Solar e poderão dessalinizar 
água salobra ou água “fabricada” com uma determinada quantidade de 
sais, por exemplo, 10 gramas de cloreto de sódio (sal de cozinha) por litro. 
O professor poderá discutir inúmeros fenômenos naturais, como a radiação 
solar, efeito estufa, absorção de calor por diferentes superfícies, 
evaporação e condensação da água, trocas de calor, potabilidade da água, 
etc. No processo de confecção do dispositivo, os estudantes aprenderão 
conceitos como massa, volume, densidade e cálculos matemáticos diversos. 

Fontes adicionais 

Buscar conteúdo, na internet, pelas palavras-chave: “dessalinizador solar”. 

Como construir o Dessalinizador Solar 
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1 2 3 

 
 

 

Pegue duas bandejas de 
alumínio, tipo assadeiras, 
uma um pouco maior que a 
outra. 

Faça um furo na lateral da 
maior, que servirá para a 
saída de água dessalinizada. 
Tape o furo com uma rolha. 

Pinte de tinta preto fosco 
“alta temperatura” a 
parte interna da 
assadeira menor. 

4 5 6 

  
 

Coloque uma assadeira 
dentro da outra. 
Opcionalmente, a interna 
pode ser do tipo revestida 
Teflon™. 

As duas assadeiras ficarão 
assim posicionadas. 
Garanta que haverá espaço 
lateral em todas as bordas. 

Coloque um pouco de 
água salobra dentro da 
assadeira menor. Pode 
“fabricar” água salobra 
com 1 litro de água e 5 
gramas de sal de cozinha. 

7 8 9 

 
 

Compre, em uma vidraçaria, 
4 pedaços de vidro conforme 
desenho, de modo a montar 
um “telhado” na assadeira 
maior. 

Os vidros devem ser 
colados com silicone ou 
cola específica para vidro. 
Cuidado! Peça ajuda do 
professor! 

Pronto! Agora é só 
colocar o dessalinizador 
no sol e observar a 
evaporação e 
condensação da água. 

 
Obs: este dessalinizador pode ser aperfeiçoado. Como reabastece-lo? Pense nisso e sugira 
métodos para isso! 
  



62 

Nº  O que é? Para que serve 

15  Multisolar I Desinfectar água por pasteurização solar. 

Objetivo do experimento 

Construir um equipamento de baixo custo para demonstração do princípio 
da pasteurização solar de água. 

Como funciona 

O Multisolar é um equipamento de baixo custo e múltiplas funções. É de 
fácil construção, com 2 funções muito importantes para o manejo 
sustentável da água, a nível local/residencial: 1) pasteurizador solar de 
água, para consumo humano e animal, pelo método SODIS aperfeiçoado 
pelo efeito estufa; 2) forno solar, para cocção de alimentos. Neste 
experimento, está sendo utilizado para a primeira função. O dispositivo 
deve ser construído conforme desenho disponibilizado aos estudantes. 
Materiais: 1 assadeira de alumínio, de 32 cm de diâmetro e 10 cm de altura; 
1 tampa de vidro plano de 4 mm de espessura, com 33 cm de diâmetro; 1 
metro de borracha de vedação ou mangueira de PVC cristal; 1 bloco de 
isopor para lajes, de dimensões 100 cm x 40 cm x 8 cm; madeira tipo MDF 
ou outro material plano (folhas rígidas) para confecção da caixa (opcional); 
2 dobradiças pequenas, com parafusos; 1 barrote de madeira para fixação 
das dobradiças; 1 rolo de papel alumínio; CD´s velhos; cola branca; pó de 
serra, para fabricação do isolante térmico opcional ao isopor. 

Aplicação 

Os estudantes montarão o Multisolar I e poderão utilizá-lo para pasteurizar 
água que deve ser colocada em garrafas de vidro transparente, dentro da 
câmara de aquecimento. Recomenda-se um mínimo de 4 horas sob sol 
forte para que aconteça a pasteurização solar. O professor poderá discutir 
inúmeros fenômenos naturais, como o aquecimento por radiação solar, 
movimento aparente do Sol, efeito estufa e contaminação da água. No 
processo de confecção do dispositivo os estudantes aprenderão conceitos 
como temperatura, massa, densidade e cálculos matemáticos de área, 
volume, etc. 

Fontes adicionais 

Buscar conteúdo, na internet, pelas palavras-chave: “forno solar”; “fogão solar”; 
“efeito estufa”. 
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Como construir o Multisolar I 

1 2 3 

   
Pegue pedaços de madeira 
ou MDF, conforme desenho, 
para construir uma caixa de 
aprox. 40cm x 40cm x 16cm. 
Também pode utilizar uma 
caixa de papelão de 
dimensões parecidas. 

Faça um corte circular na 
tampa, com o diâmetro da 
assadeira que você vai 
utilizar (ex: 32 cm). 

Monte a caixa conforme 
desenho. Podem ser 
usados pregos, parafusos 
ou cola.  

4 5 6 

  
Corte um pedaço de MDF ou 
papelão para fazer a tampa. 

Cole papel alumínio (de 
cozinha) na tampa, com 
cola branca. 

Prenda um barrote de 
madeira na borda da 
tampa, para fixação das 
dobradiças. 

7 8 9 

  
Fixe as dobradiças no barrote 
e na lateral da caixa, 
utilizando parafusos. 

A caixa do Multisolar I 
ficará desta maneira. 

Vista traseira da caixa do 
Multisolar I, mostrando 
as dobradiças da tampa. 
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10 11 12 

 
 

 

O Multisolar I ficará desta 
maneira, quando fechado. 

Cole CD´s velhos na tampa, 
com a superfície refletora 
para cima. 

Pinte a assadeira de 
alumínio com tinta preto 
fosco “alta temperatura”.  

13 14 15 

   

Preencha a cavidade da caixa 
com isolante térmico, por 
exemplo, isopor ou pó de 
serra misturado com um 
pouco de cola branca. 

Pressione a assadeira na 
cavidade da caixa. Também 
pode ser utilizada uma 
assadeira revestida com 
Teflon™. 

O Multisolar I ficará desta 
maneira! 

16 17 18 

   
Coloque dentro da assadeira 
algumas garrafas de vidro 
transparente com água a ser 
desinfectada. 

Coloque uma anel de 
vedação feito de mangueira 
plástica na borda da 
assadeira e coloque o vidro, 
vedando a câmara. 

Pronto! O Multisolar I 
pode ser colocado no sol 
e a água será 
desinfectada. Funciona 
como o método SODIS, só 
que muito incrementado! 
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Nº  O que é? Para que serve 

16  Multisolar II Cozinhar alimentos utilizando energia solar. 

Objetivo do experimento 

Construir um equipamento de baixo custo para demonstração do princípio 
da cocção de alimentos por meio da energia solar. 

Como funciona 

O Multisolar II é um equipamento de baixo custo e múltiplas funções. É de 
fácil construção, com 2 funções muito importantes para o manejo 
sustentável da água, a nível local/residencial: 1) pasteurizador solar de 
água, para consumo humano e animal, pelo método SODIS aperfeiçoado 
pelo efeito estufa; 2) forno solar, para cocção de alimentos. Neste 
experimento, está sendo utilizado para a segunda função. O dispositivo 
deve ser construído conforme desenho disponibilizado aos estudantes. 
Materiais: 1 assadeira de alumínio, de 32 cm de diâmetro e 10 cm de altura; 
1 tampa de vidro plano de 4 mm de espessura, com 33 cm de diâmetro; 1 
metro de borracha de vedação ou mangueira de PVC cristal; 1 bloco de 
isopor para lajes, de dimensões 100 cm x 40 cm x 8 cm; madeira tipo MDF 
ou outro material plano (folhas rígidas) para confecção da caixa (opcional); 
2 dobradiças pequenas, com parafusos; 1 barrote de madeira para fixação 
das dobradiças; 1 rolo de papel alumínio; CD´s velhos; cola branca; pó de 
serra, para fabricação do isolante térmico opcional ao isopor. 

Aplicação 

Os estudantes montarão o Multisolar II e poderão utilizá-lo para cozinhar 
alimentos, como arroz, verduras, pudim e bolo.  O tempo de cocção destes 
alimento é maior do que o do forno a gás convencional e deve ser testado 
para cada situação. O professor poderá discutir inúmeros fenômenos 
naturais, como o aquecimento por radiação solar, efeito estufa, movimento 
aparente do Sol, cocção de alimentos, etc. No processo de confecção do 
dispositivo os estudantes aprenderão conceitos como temperatura, massa, 
densidade e cálculos matemáticos de área, volume, etc. 

Fontes adicionais 

Buscar conteúdo, na internet, pelas palavras-chave: “forno solar”; “fogão solar”; 
“efeito estufa”. 
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Como construir o Multisolar II 

1 2 3 

   
Pegue pedaços de madeira 
ou MDF, conforme desenho, 
para construir uma caixa de 
aprox. 40cm x 40cm x 16cm. 
Também pode utilizar uma 
caixa de papelão de 
dimensões parecidas. 

Faça um corte circular na 
tampa, com o diâmetro da 
assadeira que você vai 
utilizar (ex: 32 cm). 

Monte a caixa conforme 
desenho. Podem ser 
usados pregos, parafusos 
ou cola.  

4 5 6 

  
Corte um pedaço de MDF ou 
papelão para fazer a tampa. 

Cole papel alumínio (de 
cozinha) na tampa, com 
cola branca. 

Prenda um barrote de 
madeira na borda da 
tampa, para fixação das 
dobradiças. 

7 8 9 

  
Fixe as dobradiças no barrote 
e na lateral da caixa, 
utilizando parafusos. 

A caixa do Multisolar II 
ficará desta maneira. 
Estude, com seu professor, 
qual a melhor posição e 
inclinação da tampa, em 
relação ao movimento 
aparente do Sol. 

Vista traseira da caixa do 
Multisolar II, mostrando 
as dobradiças da tampa. 
Você pode fixar 2 
barbantes entre a tampa 
e a caixa, para que ela 
fique estável em um 
determinado ângulo. 
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10 11 12 

 
 

 

O Multisolar II ficará desta 
maneira, quando fechado. 

Cole CD´s velhos na tampa, 
com a superfície refletora 
para cima. 

Pinte a assadeira de 
alumínio com tinta preto 
fosco “alta temperatura”.  

13 14 15 

   

Preencha a cavidade da caixa 
com isolante térmico, por 
exemplo, isopor ou pó de 
serra misturado com um 
pouco de cola branca. 

Pressione a assadeira na 
cavidade da caixa. Também 
pode ser utilizada uma 
assadeira revestida com 
Teflon™. 

O Multisolar II ficará 
desta maneira! Você 
pode incrementar o 
equipamento, colocando 
tampas refletoras nos 
outros 3 lados. 

16 17 18 

   

Coloque dentro da assadeira 
uma outra panela com 
revestimento de Teflon™, 
com o alimento a ser cozido. 
Ex: arroz, verduras, pudim, 
bolo. 

Coloque uma anel de 
vedação feito de mangueira 
plástica na borda da 
assadeira e coloque o vidro, 
vedando a câmara. 

Pronto! O Multisolar II 
pode ser colocado no sol 
e cozinhar alimentos, 
embora mais lentamente 
do que os fogões 
residenciais, a gás. Teste 
diversas receitas! 
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Nº  O que é? Para que serve 

17  FiltroPVC Filtrar água por gravidade. 

Objetivo do experimento 

Construir um equipamento de baixo custo para filtração de água por 
gravidade, com vela cerâmica tradicional e reservatório com canos de PVC. 

Como funciona 

O FiltroPVC é um filtro de água semelhante aos filtros de barro tradicionais, 
brasileiros, que utilizam velas de cerâmica. Esta tecnologia é 
comprovadamente eficiente e utilizada há décadas. O dispositivo utiliza o 
mesmo princípio de dois reservatórios separados por uma vela porosa de 
cerâmica, com a diferença de que a vela é colocada dentro de um pedaço 
de cano de PVC, o que reduz significativamente o custo do equipamento, 
para algo em torno de R$ 30,00, que é o custo da vela, da torneira e dos 
materiais de PVC. Materiais: 1 torneira de filtro de água; 1 vela cerâmica, de 
preferência com carvão ativado; 2 tampões de PVC, de 100 mm; 2 canos de 
PVC de 100 mm (esgoto), de aprox. 40 cm, cada; mangueira cristal de 3/8” 
de diâmetro; garrafão de água mineral (opcional). O dispositivo deve ser 
construído conforme desenho disponibilizado aos estudantes. 

Aplicação 

Os estudantes montarão o FiltroPVC e poderão utilizá-lo no dia-a-dia da 
escola, inclusive filtrando águas com turbidez diversas, para entenderem o 
princípio da filtração por meios porosos. No processo de confecção do 
dispositivo, os estudantes aprenderão conceitos de mecânica, como 
pressão e vazão, além dos conceitos relativos a meios porosos, filtração, 
água contaminada, saúde pública, doenças decorrentes da água 
contaminada, vírus, bactérias e outros microorganismos patógenos, etc. 

Fontes adicionais 

Buscar conteúdo, na internet, pelas palavras-chave: “filtro por gravidade”; “filtro de 
barro”; “vela cerâmica para filtro”; “filtro caseiro”. 
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Como construir o FiltroPVC 

1 2 3 

  

 

Pegue 2 tampões e 2 pedaços 
de cano de PVC, de 100 mm 
diâmetro (esgoto), de aprox. 
40 cm, cada. 

Faça um furo de cerca de 
12 mm de diâmetro no 
centro dos 2 tampões, 
para passagem da vela 
cerâmica. 

 
4 5 

  

Monde as 4 peças 
conforme desenho. Cole 
bem os tampões nos canos. 

 
6 

 
Raspe as superfícies e cole 
bem os tampões, formando 
um conjunto único. 

Coloque a vela de 
cerâmica (de filtros de 
barro, por gravidade) 
entre os 2 tampões.  

A vela ficará presa desta 
maneira. 
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7 8 9 

   
Detalhe interno do 
FiltroPVC. 

A água colocada na parte 
superior irá ser filtrada pela 
vela cerâmica e irá cair no 
botijão. 

Como ficará o FiltroPVC 
quando terminado. 

 10  

   
Pronto! O filtro pode ser preso na parede e a água filtrada pode ser armazenada em um 
botijão de água mineral, limpo! Cuidado com a possível recontaminação da água! O 
FiltroPVC pode ser melhorado, com a colocação de uma válvula-boia na parte superior e 
um outro reservatório de abastecimento, em posição mais alta. 
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Nº  O que é? Para que serve 

18  FiltroPET Filtrar água por gravidade. 

Objetivo do experimento 

Construir um equipamento de baixo custo para filtração de água por 
gravidade, com vela cerâmica tradicional e reservatório com garrafas PET. 

Como funciona 

O FiltroPET é um filtro de água semelhante aos filtros de barro tradicionais, 
brasileiros, que utilizam velas de cerâmica. Esta tecnologia é 
comprovadamente eficiente e utilizada há décadas. O dispositivo utiliza o 
mesmo princípio de dois reservatórios separados por uma vela porosa de 
cerâmica, com a diferença de que a vela é colocada dentro de uma garrafa 
PET, o que reduz significativamente o custo do equipamento, para algo em 
torno de R$ 15,00, que é o custo da vela e da torneira. Materiais: 1 torneira 
de filtro de água; 1 vela cerâmica, de preferência com carvão ativado; 2 
garrafas PET de 2 litros; anéis de PVC (opcionais). O dispositivo deve ser 
construído conforme desenho disponibilizado aos estudantes. 

Aplicação 

Os estudantes montarão o FiltroPET e poderão utiliza-lo no dia-a-dia da 
escola, inclusive filtrando águas com turbidez diversas, para entenderem o 
princípio da filtração por meios porosos. No processo de confecção do 
dispositivo, os estudantes aprenderão conceitos de mecânica, como 
pressão e vazão, além dos conceitos relativos a meios porosos, filtração, 
água contaminada, saúde pública, doenças decorrentes da água 
contaminada, vírus, bactérias e outros microorganismos patógenos, etc. 

Fontes adicionais 

Buscar conteúdo, na internet, pelas palavras-chave: “filtro por gravidade”; “filtro de 
barro”; “vela cerâmica para filtro”; “filtro caseiro”. 
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Como construir o FiltroPET 

1 2 3 

   
Pegue 2 garrafas de PET, de 2 
litros. 

Corte as garrafas 
conforme desenho. 

Faça um furo de aprox. 12 
mm de diâmetro em uma 
das garrafas. 

4 5 6 

   
Corte 2 anéis de canos de 
PVC, de 100 mm de diâmetro 
(de esgoto). 

Faça 3 furos em um dos 
anéis, para reforço da 
borda de uma das 
garrafas. 

Faça furos na garrafa PET, 
para que o anel de reforço 
possa ser fixado. Se 
necessário, corte o anel 
para diminuir um pouco 
seu diâmetro. 

7 8 9 

   
Prenda o anel superior com 
rebites ou ilhoses. Obs: os 
anéis de reforço são 
opcionais. 

Você deve montar a vela 
cerâmica desta maneira, 
no reservatório superior. 

Esta é a montagem da vela 
e da torneira nos 
reservatórios de PET. 
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10 11 12 

  
Encha o reservatório superior 
com a água a ser filtrada.  

Tampe o reservatório 
superior com um pano 
limpo. Este é o FiltroPET 
em funcionamento! 

O FiltroPET funcionará da 
mesma maneira que os filtros 
de cerâmica tradicionais, com 
a vantagem de que você 
poderá acompanhar o 
processo de filtração! 

Observação IMPORTANTE! Análises da água devem ser realizadas para garantir sua 
potabilidade, uma vez que a resultado da filtração dependende da contaminação inicial da 
água. 
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Nº  O que é? Para que serve 

19  CompostaPET Realizar compostagem de matéria orgânica. 

Objetivo do experimento 

Construir uma minicomposteira para resíduos orgânicos, de baixo custo, 
com reuso de garrafas PET. 

Como funciona 

A CompostaPET é uma composteira construída com três garrafas PET de 2 
litros, cortadas da seguinte maneira: a primeira, cortada acima do rótulo; a 
segunda, com o fundo cortado; a terceira, cortada ao meio a aproveitada a 
parte de baixo. As três partes são encaixadas de modo a se montar um 
recipiente vertical alto onde ficará a matéria orgânica (resíduos e terra 
vegetal), em camadas alternadas. A tampa do funil interno deve ser furada 
e colocado um tecido para evitar a queda de matéria orgânica no 
reservatório inferior. Para reforçar os encaixes entre as garrafas, foram 
rebitados dois anéis de 2 cm de largura, cortados de um cano de PVC de 
100 mm (de esgoto). O chorume produzido fica armazenado na parte de 
baixo e pode ser retirado por um furo lateral. 

Aplicação 

Os estudantes poderão construir a CompostaPET e estudar diversos 
fenômenos naturais, como fermentação, aquecimento, reações químicas, 
gases, decomposição, proliferação de bactérias, bem como calcular diversos 
parâmetros, como volumes, áreas, massa, densidade, etc. Com este 
método é possível construir uma composteira escolar completa e funcional. 

Fontes adicionais 

Buscar conteúdo, na internet, pelas palavras-chave: “compostagem caseira”. 
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Como construir a CompostaPET 

1 2 3 

  
Pegue 2 garrafas PET de 2,5 
a 3 litros. 

Corte as garrafas conforme 
desenho. 

Corte 2 anéis de PVC de 
canos de 100 mm de 
diâmetro (de esgoto), com 
cerca de 3 cm de largura.  

4 5 6 

  
Faça 3 furos de cerca de 3 
mm nos anéis, para fixação 
como reforço, com rebites 
ou ilhoses. 

Faça pequenos furos na 
tampa de uma das garrafas. 

Faça um furo de cerca de 1 
polegada na lateral da 
garrafa inferior, para 
colocação da boca. 

7 8 9 

   
A saída e chorume ficará 
desta maneira, 

Corte um disco de tecido 
velho. 

Coloque o disco de tecido 
na boca do funil interno e 
aperte com a tampa furada. 
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10 11 

  
Monte a CompostaPET conforme desenho. O 
anéis de reforço são opcionais, mas dão 
estabilidade. 

Fixe o conjunto com rebites ou ilhoses. 
Deve ficar bem firme e vedado. 

12 13 14 

   
A CompostaPET ficará 
montada desta maneira. 

Coloque camadas alternadas 
de serragem (ou folhas secas) 
e de matéria orgânica. Cubra 
com uma tela ou tecido 
sintético e amarre com 
elástico de dinheiro. 

A matéria orgânica será 
decomposta, 
transformando-se em 
adubo e chorume, o líquido 
que será armazenado na 
parte inferior. 

15 

 
O chorume pode ser utilizado (diluído) como adubo para plantas. 
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Nº  O que é? Para que serve 

20  Secador Solar Realizar secagem solar de alimentos. 

Objetivo do experimento 

Construir um minisecador solar de alimentos e desidratar frutas. 

Como funciona 

Com o Secador Solar é possível secar alimentos reais, como frutas, 
demonstrando o princípio da desidratação por meio do aquecimento solar. 
Você precisará de: 1 assadeira de alumínio, com cobertura de Teflon™ na 
parte interna; 1 vidro transparente, de 4 mm de espessura, do tamanho da 
assadeira; pedaços de tela metálica ou plástica, fina; espaguete plástico ou 
silicone pedaços de madeira para confecção dos pés do equipamento. 
Construir conforme desenho. 

Aplicação 

Os estudantes poderão construir o Secador Solar e estudar diversos 
fenômenos naturais, como radiação e aquecimento solar, efeito estufa, 
secagem e umidade, bem como calcular diversos parâmetros, como 
volumes, áreas, massa, densidade, vazão de ar, etc. Com este método é 
possível construir um secador solar completamente funcional. 

Fontes adicionais 

Buscar conteúdo, na internet, pelas palavras-chave: “secagem solar”; “secador 
solar”. 
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Como construir o Secador Solar 

1 2 3 

   
Pegue uma assadeira 
retangular, de alumínio, 
com revestimento de 
Teflon™ pelo menos na 
parte interna. 

Faça dos rasgos nas laterais 
da assadeira e cole duas 
telas finas, metálicas ou de 
plástico, para evitar a 
entrada de insetos. 

Os alimentos que se deseja 
secar serão colocados na 
assadeira, cortados em 
rodelas ou tiras e 
distribuídos 
uniformemente. 

4 5 6 

   
Um vidro transparente 
deve ser colocado sobre a 
assadeira, criando uma 
câmara fechada. Vede com 
espaguete plástico na 
borda ou silicone. 

O ar frio entrará pela 
abertura inferior e sairá 
quente e úmido, pela 
abertura superior, secando 
os produtos. 

Você pode secar vários 
tipos de alimentos: 
bananas, abacaxi, tomate, 
batata, sempre em rodelas 
ou tiras finas. 

7 

 
O secador solar deve ficar inclinado e exposto ao sol, de modo que o ar passe por dentro 
dele, retirando a umidade dos alimentos. Opcionalmente, podem ser colocadas duas 
“janelas” nas aberturas, que devem ser fechadas durante a noite, evitando reidratação 
dos alimentos. 
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