
Observações: alguns materiais de casa também serão necessários. Peça a um 
adulto antes de usá-los.
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A. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
1. Leia cuidadosamente estas instruções antes de começar. 
2. É recomendada a permanente assistência e supervisão de um adulto.
3. Este kit é destinado a crianças acima de 8 anos.
4. Este kit e seu produto final contêm peças pequenas que podem ser engolidas. 
Mantenha fora do alcance de crianças menores de 3 anos.
5. Não use a água de esgoto para os experimentos. Água de esgoto contém 
bactérias e microrganismos que contaminarão este kit. Siga as instruções 
para criar "água suja " artificial. Isto será suficiente para demonstrar os efeitos 
purificadores do kit.
6. Este é apenas um kit experimental para demonstrar diferentes métodos de 
purificação da água. O kit não foi concebido como um dispositivo de filtragem 
para água potável. Não beba a água purificada através do kit. Algumas 
experiências envolvem água quente. A supervisão de um adulto é necessária.
7. Mantenha fora do alcance das crianças quando não estiver em uso. Enxágue 
bem as mãos após o uso.

B. CONTEÚDO

4 seções de filtro

Base circular 
do filtro Coletor em 

forma de funil Copo plástico 
preto

Copo plástico 
pequeno

Tubo 
transparente

2 ponteiras 
transparentes

4 tampões 
de filtro

Cera mole 2 arruelas 
metálicas

Linha de 
pesca

3 filtros de papel

3 sacos de 
pedrinhas

3 sacos de 
areia

3 sacos de carvão 
ativado

Aos pais: Por favor, leia cuidadosamente estas 
instruções antes de auxiliar seus filhos.

Cartão refletor prata

C. Experimento 1 - FILTRAGEM
Aviso: A coluna de filtro não é concebida como um 
dispositivo de filtragem para  água potável. Não beba a 
água filtrada.

Neste experimento, você monta a coluna de filtro do 
kit para purificar a água. Os diversos filtros na coluna 
removem as impurezas da água.

Você vai precisar de: 4 seções de filtros, 4 tampões de 
filtro, base do filtro, cera mole, saco de carvão ativado, 
saco de areia, saco de pedrinhas, filtro de papel. 
(Observações: você precisará de apenas uma unidade 
desses filtros para a criação da coluna de filtro. Deixe 
os outros dois de reserva para futuros experimentos.).

Também necessário de casa (não incluído no kit): 
um pouco de terra de uma fonte limpa (por exemplo, 
vaso de planta ou canteiro), óleo de cozinha, um 
copo (qualquer tamanho) e um copo (de preferência 
transparente) cujo diâmetro seja menor que a base 
circular do filtro.

Construindo a coluna de filtro
1. Os tampões de filtro foram especialmente concebidos 
para regular a velocidade do fluxo de água no interior da 
coluna. Existem seis arcos 
na borda de cada tampão 
de filtro. Pegue dois dos 
tampões e preencha quatro 
arcos em cada um com um 
pequeno pedaço de cera, 
deixando dois arcos abertos. 
Estes dois tampões serão 
utilizados nas seções de 
filtro que contêm areia e 
carvão ativado. Eles irão reduzir a velocidade do fluxo 
através das seções, permitindo que a areia e carvão 
ativado atinjam seu melhor efeito de filtragem.

2. Monte os tampões de filtro nos orifícios na parte inferior de cada seção do 
filtro. Você pode precisar empurrar os tampões no lugar com uma caneta. Você 
deve ter duas seções com tampões com seis arcos abertos e duas seções com 
tampões com dois arcos abertos.

3. Limpe as pedrinhas, areia e carvão ativado separadamente 
antes de preencher as seções de filtro. Basta colocar cada 
um dos materiais em um pequeno recipiente (não misturar 
os materiais). Lave-os com água limpa algumas vezes. Isto 
irá remover qualquer poeira que tenha aderido neles.

4. Coloque a areia e o carvão ativado nas seções de filtro 
com os tampões com dois arcos abertos; o filtro de papel e 
as pedrinhas nas seções com tampões de seis arcos abertos.

5. Coloque a base de filtro sobre uma mesa. Coloque as 
seções de filtro na base, na seguinte ordem a partir do 
fundo: filtro de papel, carbono ativado, areia, e pedrinhas. 
Certifique-se de que cada seção se encaixe na seção abaixo.

6. Apoie a coluna de filtro completa no topo do copo.

Preparando a "água suja" artificial
Colque água em metade de um copo pequeno. Adicione 
terra e óleo à água e mexa para produzir uma mistura 
acastanhada. Esta será a "água suja" para a experiência de 
filtragem. (Sempre lave as mãos após o manuseio 
de terra ou água suja.)

Fazendo a experiência
Despeje um pouco de "água suja" artificial no topo da coluna de filtro muito 
lentamente. A água vai escorrer lentamente para baixo através dos filtros. Para 
obter melhores resultados, a água deve mover-se gota a gota entre as seções filtro.
Quão limpa é a água que corre para o copo?

Como funciona
Cada uma das seções da coluna de filtro remove partículas da água, 
purificando-a. Os diferentes filtros removem partículas de tamanhos diferentes. 
Os grãos de areia e as pedrinhas têm pequenos espaços entre eles. Estes 
permitem que a água passe através deles, mas retêm essas partículas da água. 
Os grânulos de carbono são feitos de um material chamado de carbono ativado. 
Produtos químicos na água se agarram à superfície do carbono e são removidos 
da água. Este processo é chamado de absorção. O filto de papel tem pequenos 
buracos entre suas fibras. A água pode escorrer através dos orifícios, mas as 
partículas maiores do que os orifícios ficam presas. É particularmente eficaz 
na filtragem do óleo. A coluna de filtro demonstra os princípios utilizados 
em instalações de purificação de água, que fornecem água potável para as 
famílias. Numa instalação de purificação de água o processo de filtragem é 
mais avançado e produtos químicos são adicionados à água para assegurar que 
a água esteja segura para beber.

Limpando o material do filtro e a coluna de filtro
Sempre limpe os materiais filtrantes e as seções do filtro quando terminar 
de usá-los, ou quando você quiser filtrar uma nova mistura. A areia, as 
pedrinhas, e carbono ativado podem ser limpos e reutilizados. Basta colocar 
cada material em copo pequeno (não misture os materiais). Encha o copo com 
água limpa, adicione uma gota de detergente e mexa delicadamente. Deixe 
o material depositar-se no fundo e, em seguida, cuidadosamente descarte a 
água. Em seguida, lave novamente o material uma ou duas vezes com água 
limpa. Também lave as seções do filtro com água limpa. Quando os materiais 
estiverem limpos, despeje-os de volta nas suas seções do filtro (lembre-se 
de colocar a areia e o carvão ativado nas seções com dois arcos abertos nos 
tampões). Quando seus materiais filtrantes já estiverem sido usados   algumas 
vezes, talvez seja necessário substituí-los com os suprimentos de reposição 
incluídos neste kit. Quando os materiais de reposição acabarem, você pode 
comprar a maioria deles em lojas de aquários. Areia fina de praia e pedrinhas de 
jardim também podem ser usadas, mas você deve lavá-las antes de usar. Você 
pode usar lenço de papel ao invés de filtro de papel.

• Certifique-se de ter colocado a areia e o carvão ativado nas seções do filtro 
que contêm os tampões com dois arcos abertos. A "água suja" precisa fluir mais 
lentamente nessas duas seções.
• Pode ser necessário limpar ou substituir os materiais filtrantes pelos materiais 
de reposição incluídos neste kit (veja acima).

Onde usamos filtros
• Filtros têm uma enorme gama de utilizações domésticas e na indústria. Em 
casa usamos filtro de papel para a filtragem de grãos de café, carvão ativado 
para filtragem de água, que remove o cloro e outros produtos químicos da água 
da torneira. Filtro de papel e carvão ativado são usados   em aparelhos para 
limpar água, óleo, combustível e ar antes que estes sejam utilizados, e também 
em máscaras de gás para remover poeira e gases perigosos do ar.
• Os filtros de areia são usados   principalmente para a limpeza da água antes e 
depois de bebermos. O tipo de filtro de areia deste kit é chamado de filtro de 
areia rápido, pois a água escorre rapidamente através dela. Ela remove da água 
partículas sólidas, como poeira. Filtros lentos de areia tem profundas camadas 
de areia fina. Quando a água goteja através de um filtro lento de areia, uma 
camada de micro-organismos forma lodo no topo. Estes organismos utilizam 
partículas presentes na água como alimento, limpando assim a água.

Curiosidades
• Os filtros de areia limpam a água em tanques de peixes e piscinas, também a água 
de pias e banheiras, de modo que ela possa ser usada para regar jardins.
• O carbono ativado é muito poroso, a água flui facilmente através dos grânulos 
porque eles estão cheios de buracos.
• Um grama de carvão ativado tem uma superfície de cerca de 500 metros 
quadrados, o mesmo que uma quadra de basquete.
• O carbono ativado é, por vezes, ingerido por pessoas que foram envenenadas 
pois o carvão absorve o veneno existente no estômago.
• Filtro de papel é utilizado em cromatografia, que é uma forma de separar os 
materiais dissolvidos num líquido.

D. Experimento 2 - DESTILAÇÃO
Aviso: Este experimento requer água quente. A ajuda e supervisão de um adulto são 
necessárias quando utilizar água quente.

Nesta experiência, a água é purificada por um processo chamado destilação. A 
água evapora, deixando as impurezas. A destilação é um outro método comum 
de produção de água limpa. O método é geralmente utilizado em instalações 
de dessalinização.

Você vai precisar de: funil coletor, copo de plástico pequeno.

Também necessários (mas não incluídos no kit): um copo de água quente 
(quente o suficiente para produzir  vapor), cubos de gelo, e algumas folhas 
de chá.

Realizando a experiência
1. Peça a um adulto para ajudá-lo neste passo. Prepare um copo de água 
quente e produzindo vapor. Adicione as folhas de chá.
2. Encaixe a base do coletor no cilindro do centro do copo. Coloque o coletor no topo 
do copo contendo o chá.
3. Coloque alguns cubos de gelo no coletor.
4. Depois de um tempo, observe a face inferior do coletor. Você deve ver em 
breve a condensação. Eventualmente gotas de água limpa irão escorrer e cair 
no copo.

Como funciona
A água evapora da superfície do chá quente. Isto significa que a água líquida 
se transforma em vapor da água (na forma gasosa da água). No entanto, nem as 
folhas de chá, nem os produtos químicos que elas liberam na água evaporam. 
O gelo esfria o coletor. Quando o vapor da água atinge o coletor, ele se resfria 
e condensa (a água volta ao estado líquido). Em seguida, ela pinga no copo. 
Assim funciona o processo de evaporação e, em seguida, de condensação, que 
é conhecido como  destilação,  que remove as impurezas (neste experimento as 
folhas de chá e produtos químicos) da água.

Destilação é usado para produzir água potável e água estéril para uso médico, 
e também para a limpeza de lentes de contato. Também é utilizado em 
instalações de dessalinização, onde a água potável é feita a partir de água do 
mar. Em química, a destilação é utilizada para remover a água de um líquido 
sem perdê-la. Na indústria do petróleo, a destilação é utilizado para separar 
o petróleo bruto em produtos diferentes, tais como petróleo, gás butano e 
combustível. Nestas instalações de destilação, o líquido a ser destilado será 
aquecido para gerar o vapor necessário para  concluir o processo.
Demonstrando o ciclo da água
Você pode usar o mesmo equipamento para investigar o ciclo da água na Terra. 
Para isso, você também irá precisar de um copo transparente alto, cujo diâmetro 
deve ser menor do que o coletor (ou peça a 
um adulto para cortar o terço superior de uma 
garrafa pequena de plástico), um pouco de terra 
e uma planta pequena, como uma hera.
1. Coloque alguns poucos centímetros de terra na 
base do copo. Faça um buraco na terra, posicione 
sua planta e arrume a terra em torno de suas raízes. 
Despeje um pouco de água na terra.

2. Posicione o coletor em forma de funil e o copo 
plástico pequeno sobre o vidro. (Se você estiver 
usando uma base de garrafa, certifique-se de 
que a borda da garrafa se ajusta perfeitamente 
com o coletor, caso contrário, o vapor de água 
irá escapar pela fresta. Você pode precisar para 
selar a abertura com fita adesiva.)

3. Coloque o copo em um lugar ensolarado e 
espere algumas horas. Observe a face inferior 
do coletor. Você perceberá a condensação, e a 
água deve, eventualmente, escorrer para o copo 
pequeno.

Esta experiência é um modelo do ciclo da água. 
Água evapora do solo e da planta, tal como faz na 
natureza, devido ao calor do sol. A condensação 
no coletor representa a formação de nuvens, e a 
água escorrendo representa chuva.

Curiosidades
• O equipamento de destilação neste kit é conhecido como "alambique".
• Um alambique solar funciona pela energia do sol e é utilizado para purificar a 
água em países quentes. O calor do sol faz com que a água evapore, e o ar frio 
faz com que ela condense novamente.
• O ciclo da água é a constante circulação de água entre os oceanos, a 
atmosfera e a terra. Ele é responsável pelas nuvens, chuva e o fluxo dos rios.

E. EXPERIMENTO 3 - PASTEURIZAÇÃO SOLAR
Aviso: A água aquecida por energia solar pode chegar a uma temperatura de 
60 graus Celsius (149 graus Fahrenheit) ou mais. Utilize a água aquecida com 
cuidado. Supervisão de um adulto é necessária.

Nesta experiência, você purifica a água por um processo chamado de 
pasteurização solar. Quando a água é aquecida a 65 graus Celsius (149 graus 
Fahrenheit), perigosos microrganismos na água são eliminados. O calor do Sol 
é usado para aquecer a água para pasteurizá-la. O experimento necessita da 
utilização de um simples dispositivo chamado Indicador de Pasteurização da 
Água (IPA) para determinar se a água foi aquecida até à temperatura necessária.

Você vai precisar: copo de plástico preto, cartão refletor prata, peças para fazer 
um Indicador de Pasteurização da Água (IPA), tais como: arruelas de metal, 
linha de pesca, tubo transparente, ponteiras transparentes e cera.

Também necessários de casa (mas não incluídos no kit): um copo alto que 
vai cobrir todo o copo de plástico preto. Um pequeno pedaço de saco plástico 
transparente (por exemplo, o invólucro de alimentos).

Montagem do Indicador de Pasteurização da Água (IPA)
Você precisa montar o IPA antes do experimento:
1. Empurre a cera para uma das extremidades do tubo de plástico.
2. Empurre as tampas transparentes para dentro do tubo.
3. Amarre uma arruela em uma extremidade da linha de pesca.
4. Passe a outra extremidade da linha através do orifício de uma tampa 
transparente e, em seguida, através da outra tampa transparente.
5. Passe a ponta restante da linha através de outra arruela e faça um nó na 
extremidade.

Realizando a experiência
1. Una os dois pedaços de cartão, 
encaixando cuidadosamente as 
guias da parte maior nas 
ranhuras da peça menor. Junte 
os lados de modo que ele tenha 
o formato de três lados e fixe com 
fita adesiva, se necessário.
2. Posicione a caixa de prata no 
chão, num dia de sol quente, de modo 
que os raios do sol brilhem no canto. 
Coloque um pequeno pedaço de saco 
plástico transparente na parte inferior (para 
evitar que as gotas de água condensada danifiquem 
o cartão). Coloque o copo plástico preto no canto, sobre o saco plástico.
3. Encha o copo com água.
4. Inspecione o indicador. Puxe a linha de pesca através dos orifícios até que 
uma arruela esteja próxima à uma das extremidade da tampa transparente. 
Esta extremidade deverá ser a oposta à da localização da cera no tubo. Esta 
extremidade será a parte inferior do indicador.
5. Coloque o indicador na água,certificando-se de que a cera esteja no topo do 
tubo. Passe a linha de pesca restante sobre a borda do copo.
6. Cubra este copo inteiro com o copo transparente. A água agora começará a ser 
aquecida pelo calor do sol. Você pode colocar um peso, como por exemplo uma 
pedra, na parte superior do copo virado, de modo que a sua borda permaneça 
pressionada firmemente contra o plástico. Isto irá evitar fugas de calor.)
7. A cada meia hora levante o indicador e verifique o estado da cera. Quando a 
cera estiver derretida e correr para o fundo do tubo, a água está suficientemente 
quente e foi pasteurizada. Você deve conseguir pasteurizar o copo de água em 
cerca de duas horas em um dia ensolarado. Você também pode 
observar condensação dentro do copo. O saco plástico irá evitar 
que a água condensada danifique o cartão refletor de prata.

Nota: para usar o IPA novamente, simplesmente 
deslize o tubo transparente para a outra 
extremidade da linha de pesca.

Como pasteurização solar funciona
Os refletores são posicionados em ângulo de modo a convergir e concentrar a 
energia solar. O copo de plástico preto absorve a energia, que aquece a água 
no seu interior. O espaço entre o copo de vidro e o copo preto funciona como 
vidros duplos. A camada de ar aprisionada no interior isola o copo, evitando a 
perda de muito calor. Quando a água é aquecida a 65 graus Celsius (149 graus 
Fahrenheit) todos os microrganismos perigosos existentes são exterminados. 
O aquecimento da água a esta temperatura é chamado de pasteurização. A 
cera no indicador derrete a poucos graus acima disso. Ao derreter, ela desliza 
para baixo no tubo. Então, quando a cera se move para baixo, você sabe que a 
temperatura de pasteurização foi ultrapassada.

Onde usamos a pasteurização
O experimento demonstra uma maneira econômica e eficaz de pasteurização 
da água em áreas remotas, onde não há água tratada (água fornecida através 
de canos) e sem eletricidade para aquecê-la. Nesse caso, a pasteurização é 
usada para deixar a água de poços e rios segura para beber. Usar a energia solar 
para aquecer a água é barato e conveniente. Um indicador,  como esse do kit, 
demonstra quando o processo está completo.
A pasteurização é também muito importante na indústria de alimentos. É 
usada para tratar sucos de frutas, leite e muitos outros alimentos. Ele mata 
os microrganismos nos alimentos e ajuda a mantê-los frescos por mais tempo.

Resolvendo problemas
Se a água não aquecer até a temperatura desejada (na qual a cera do IPA 
derrete e cai no fundo):
• O sol pode não ser forte o suficiente. Tente novamente em um dia ensolarado, 
por volta do meio-dia, quando o sol está mais alto e seus raios são mais fortes. 
Evite fazer a experiência em um dia com vento.
• Verifique várias vezes se o coletor está voltado para o sol (lembre-se que o sol 
se move no céu, ao longo do dia).
• Verifique se o vidro está tocando todo o saco plástico. Se não, adicione um 
peso (consulte a etapa 6 acima).
Se você não dispõe de sol forte onde você mora (ou é inverno), ou ainda você 
precisa demonstrar a experiência em uma feira de ciências, você pode usar 
uma luminária de mesa com uma lâmpada incandescente de 60 watts (não 
uma lâmpada fluorescente) para reproduzir o efeito do sol.  Utilize-a próximo ao 
refletor. Você deve ser capaz de atingir a temperatura de pasteurização, porém 
irá demorar mais tempo do que a luz do sol, que é muito mais forte.

ATENÇÃO: a supervisão de um adulto é necessária 
quando se utiliza a luminária.

Curiosidades
• O processo de pasteurização foi inventado e 
recebeu seu nome em homenagem ao químico 
francês Louis Pasteur.
• A pasteurização mata os microrganismos 
encontrados na água que são prejudiciais às 
pessoas, incluindo cólera, salmonela, E. coli e rotavírus.
• A pasteurização não é o mesmo que  esterilização, que mata todos os 
microrganismos. Água apenas pode ser esterilizada por fervura.

F. A DIVERSÃO É ILIMITADA - OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Aviso: Necessária assistência e supervisão de um adulto.
Utilize o kit para fazer novas experiências.
1. Separe as seções do filtro. Faça a filtragem usando apenas um tipo de filtro. 
Compare os resultados e você vai ver as diferentes funções dos diferentes 
materiais filtrantes.
2. Com a permissão e assitência de um adulto, misture líquidos ou materiais 
diferentes de sua cozinha (como café, refrigerantes e cereais) para criar 
diferentes tipos de "água suja". Lembre-se de que sua coluna de filtro é pequena 
e pode não ser capaz de limpar alguns líquidos completamente. No entanto, 
irá demonstrar o princípio da filtragem. Observe também que a sua coluna de 
filtro não irá remover materiais dissolvidos na água. Por exemplo, o açúcar 
dissolvido em um refrigerante irá permanecer no líquido filtrado, mesmo se o 
líquido parecer limpo. Limpe a coluna de filtro e os filtros depois de completar 
cada experimento pois quaisquer materiais orgânicos deixados no interior dos 
filtros podem se decompor deixando-os malcheirosos.
3. Usando o conjunto do experimento 2 para fazer um destilador solar. Coloque 
um pouco de água salgada no copo. Você não irá precisar de cubos de gelo. 
Coloque o equipamento no refletor de prata do experimento 3 e deixe-o no sol 
do meio-dia. Você deve coletar um pouco de água pura, sem sal. Você pode 
explicar como este alambique solar funciona?
4. No experimento 3, use um copo plástico branco no lugar do preto, ou 
retire o copo de vidro, ou remova o cartão refletor prata. Você ainda pode 
alcançar a temperatura de pasteurização, ou seja, 65 graus Celsius (149 graus 
Fahrenheit)? E por quê?

G. FATOS ALARMANTES SOBRE A ÁGUA
• Aproximadamente 1/5 da população mundial não tem acesso à água potável.
• 3/4 de todas as doenças e mortes nos países em desenvolvimento são 
causadas por doenças transmitidas pela água, como a cólera.
• Dois milhões de crianças morrem a cada ano por não beber água potável.

Ajude a salvar o meio ambiente, preservando nossos recursos de água limpa.

PERGUNTAS E COMENTÁRIOS
Nosso propósito é ter você como cliente e sua satisfação com este produto é importante para nós. Caso você tenha 
quaisquer comentários ou perguntas, ou se você encontrar alguma parte deste kit faltando ou defeituosa, não 
hesite em contatar o nosso distribuidor no seu país. Produzido por 4M Industrial Development Limited – Hong Kong. 
Importado e distribuído no Brasil por: Kosmika Brinquedos. E-mail: sac@kosmika.com.br site: WWW.KOSMIKA.COM.BR

Resolvendo problemas
Se você perceber que a água filtrada não está clara ou limpa:
• Tente a re-filtragem da água. A coluna de filtro talvez seja pequena e não 
consiga limpar a água completamente em uma passagem, especialmente se 
sua água for particularmente "suja" ou "oleosa".
• Verifique se a água não está correndo através das seções de filtro muito 
rapidamente. Se estiver, tente encaixar as seções do filtro com mais força, e 
até mesmo selar em torno das conexões com fita adesiva. Isso irá impedir que 
o ar escape das seções do filtro, permitindo que a água flua para baixo mais 
lentamente.

Resolvendo problemas
Se apenas um pouco de água limpa for coletada, verifique se a água está quente 
o suficiente. Apenas água quente, liberando vapor, irá gerar vapor suficiente 
para demonstrar a destilação. Esvazie a água e refaça o experimento com água 
quente.

Onde usamos a destilação
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CIÊNCIA DA ÁGUA PURA

Pedrinhas

ATENÇÃO:
Não recomendado para crianças menores de 3 anos 
por conter partes pequenas que podem ser engolidas.

FR . Veuillez scanne r le code  QR pour afficher les 
instruct ions mult ilingues pour ce kit.  DE . Bitte scanne den 
QR-Code, um die mehr spra chige Anleitung für dieses  Set 
anzus ehen.  NL. Scan de QR-code om de instruct ies voor 
deze set in verschillende talen te bekijken. IT. Sc ansiona il 
codice QR per visual izzare  le istruz ioni mult i-lingua  per 
questo kit.  ES. Escanee el código QR para  ver instrucc ione s 
en varios idiomas para  este kit.  JA . QRコードをスキャンして、本
キットの多言語説明書をご覧ください。

PLEASE SCAN THE QR CODE  FOR VIEWING MULTI-LA NGUAGE  INSTRUCT IONS .


