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RESUMO 

 

Foi concebido e estudado  um compósito de matriz cerâmica composto por gesso, 

cimento, EPS, pneu, PET e água para construir protótipos solares competitivos em eficiência 

com outros equipamentos de materiais convencionais  já construídos e estudados e de menor 

custo de fabricação. Foram construídos dois fornos/fogões solares tipo caixa, uma caixa 

térmica para ser refrigerada por energia solar, um secador solar e um fogão solar a 

concentração. Foram determinadas as proporções dos materiais constituintes do compósito em 

função das especificidades de desempenho de cada protótipo projetado e de resultados 

alcançados pelos protótipos anteriormente estudados. Foram abordados os processos de 

construção e montagem de tais equipamentos  e determinadas propriedades térmicas e 

mecânicas. Avaliou-se também o desempenho de cada protótipo construído. Esse compósito 

mostrou-se viável para fabricação de tais equipamentos, com baixo custo e fáceis processos 

de fabricação e montagem. 

 

Palavras Chaves: Materiais compósitos, equipamentos solares e energias renováveis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

 

Composite materials can be defined as materials formed from two or more constituents with 

different compositions, structures and properties, which are separated by an interface. The 

main objective in producing composites is to combine different materials to produce a single 

device with superior properties to the component unit. The present study used a composite 

consisting of plaster, cement, EPS, tire, PET and water to build prototype solar attempt to 

reduce the manufacturing cost of such equipment. It was built two box type solar cookers, a 

cooler to be cooled by solar energy, a solar dryer and a solar cooker concentration. For these 

prototypes were discussed the processes of construction and assembly, determination of 

thermal and mechanical properties, and raising the performance of such solar systems. Were 

also determined the proportions of the constituents of the composite materials according to 

specific performance of each prototype designed. This compound proved to be feasible for the 

manufacture of such equipment, low cost and easy manufacturing and assembly processes. 

 

Keywords: Composite materials, equipment solar and renewable energy. 
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1. 1 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

Energias alternativas são tipos de energia com grandes potenciais, ecologicamente 

corretas, que podem garantir um desenvolvimento sustentável para o homem. Esse é um 

conceito que traduz a importância dessas fontes, renováveis, limpas, e que podem trazer como 

diferencial a socialização do bem energia, que não é exclusivo apenas dos detentores de 

riquezas matérias. 

Nas duas últimas décadas as energias alternativas estiveram no centro das discussões 

principalmente nos países mais desenvolvidos. Conscientes de que o planeta não suporta mais 

tanta agressão, busca-se encontrar formas alternativas de geração de energia, que não 

produzam males tão significativo como produzidos pelas fontes fósseis.  

Como se pode ver as energias alternativas renováveis, limpas, passíveis de serem 

produzidas de forma centralizada, de potenciais quase infinitos, com diversas tecnologias de 

fabricação bastante simples e acessíveis a todos os países do mundo, disponíveis em toda as 

regiões da Terra e ambientalmente corretas, representa uma opção saudável para substituição 

das energias fósseis que tem causado tantos danos à vida no nosso planeta. 

Uma grande fonte de energia renovável do planeta é o sol. O aproveitamento adequado 

de sua energia tanto como fonte de calor e de luz é uma das alternativas energéticas mais 

eficientes e promissoras para superarmos as dificuldades do novo milênio. [...] É uma 

oportunidade grandiosa para as regiões ainda desconectadas das redes de energia elétrica. 

Principalmente em um país como o nosso, onde os índices de incidência solar são dos maiores 

do planeta. (MESQUITA, 2008). 

O Brasil é um país privilegiado em relação ao potencial solar disponível, e, de acordo 

com SOUZA (2006), a região nordeste apresenta um potencial médio em torno de 700w/m², 

chegando a picos em torno de 1200W/m². Esse potencial coloca a região nordeste como uma 

região extremamente viável para a implantação de quaisquer instalações solares, para suas 

várias aplicações. 

É imprescindível a pesquisa e o desenvolvimento de métodos capazes de estabelecer 

soluções técnicas e economicamente viáveis para o uso de recursos renováveis pelos setores 

mais distantes dos grandes centros que permanecem à margem do desenvolvimento 

econômico e social. 
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Entre os métodos econômicos e viáveis, encontram-se os compósitos. Que Smith 

(1998) define como: “Um material compósito é formado por uma mistura ou combinação de 

dois ou mais micro ou macro constituintes que diferem na forma e na composição química e 

que, na sua essência, são insolúveis uns nos outros”.  

O surgimento dos compósitos deu-se pela necessidade de obter materiais de baixo 

custo e melhores propriedades, devido às exigências que as novas tecnologias impuseram ao 

mercado. 

O uso de Materiais Compósitos para a fabricação de estruturas tem sido uma linha de 

pesquisa no Laboratório de Energia Solar da UFRN. Já foram construídos alguns protótipos 

solares e até mesmo uma residência de aproximadamente 50 m² já foi edificada com o uso de 

um material compósito constituído por gesso, EPS triturado, cimento, areia e pneu triturado e 

água.  

Ao longo dessas pesquisas tem-se determinado propriedades mecânicas e térmicas do 

compósito, diagnosticando-se a viabilidade do mesmo para a construção de estruturas para 

alguns protótipos que são movidos por energia solar. 

Nessa perspectiva, o presente estudo pretende utilizar materiais compósitos a partir 

dos elementos já citados para construir protótipos solares visando a diminuição do custo de 

fabricação de tais equipamentos. 

Foram construídos dois fornos/fogões solares tipo caixa, uma caixa térmica para ser 

refrigerada por energia solar, dois secadores solar e um fogão solar a concentração. 

Para todos esses protótipos serão abordados os processos de construção e montagem, 

determinação das propriedades térmicas e mecânicas, e levantamento de desempenho de tais 

sistemas solares. 

Foram determinadas as proporções dos materiais constituintes do compósito em 

função das especificidades de desempenho de cada protótipo projetado.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Demonstrar a viabilidade de utilização de compósito de matriz gesso-cimento e 

reforço de materiais reciocláveis (EPS triturado, pneu triturado e PET) para a fabricação de 

protótipos solares. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Realizar um estudo bibliográfico referente ao estudo proposto; 

2. Escolher os protótipos a seres construídos; 

3. Construir os protótipos escolhidos utilizando diferentes proporções entre os 

elementos constituintes do compósito; 

4. Ensaiar os equipamentos solares construídos; 

5. Caracterizar mecânica e termicamente o compósito estudado; 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos com as abordagens: 

O primeiro capítulo apresenta uma justificativa para o estudo, seus objetivos gerais e 

específicos e as suas principais inovações. 

O segundo capítulo traz um estudo sobre o estado da arte nos campos da energia, as 

propriedades mecânicas e físicas dos materiais utilizados no compósito. 

O terceiro capítulo apresenta os materiais e métodos utilizados para a construção dos 

protótipos escolhidos. São enfocados o processo de construção e os ensaios usados na 

caracterização do compósito utilizado. 

O quarto capítulo mostra os resultados e as discussões dos dados obtidos no 

levantamento de desempenho dos equipamentos e a caracterização do compósito. 

O quinto capítulo trata das conclusões e sugestões, em função da análise dos 

resultados obtidos. 
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CAPITULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Um dos grandes desafios da humanidade é descobrir o caminho para reestruturar seu 

modo de produção e consumo da energia, de maneira que não seja autodestrutivo e que não 

degrade o meio ambiente. E um desses caminhos é a utilização de novos materiais que 

buscam preservar, ao máximo, o meio ambiente.  

 

2.2 ENERGIA SOLAR 

 

A idéia de utilizar a energia solar remonta aos tempos antigos. Alguns historiadores 

acreditam que Arquimedes incendiou navios romanos concentrando sobre eles raios solares 

refletidos por espelhos. Em 1774, Lavoisier, famoso químico francês, construiu um forno 

solar com uma lente de aproximadamente 1,5m de diâmetro e conseguiu obter a temperatura 

de 1700°C. Durante as décadas de 1870 e 1880, John Ericson, engenheiro sueco-americano, 

propôs um sistema para transformar a energia solar em mecânica. Um dos dispositivos teria 

produzido mais de um cavalo-vapor métrico (746W) por 9,5m² de superfície coletora. 

A energia solar é a responsável pela origem de praticamente todas as outras fontes de 

energia, conforme se encontra explicado na citação abaixo:  

 

A energia solar pode ser indireta ou diretamente utilizada, as energias biomassa, 
eólica, maremotriz, o fenômeno da fotossíntese, o crescimento dos seres vivos e 
mesmo as fontes não renováveis são, em última análise, uma forma indireta de 
utilização da energia solar (BEZERRA, 1998, p 16). 

 
 

2.2.1 Características da energia solar 

 

Vive-se em contato com a fonte mais expressiva de energia do nosso planeta, e quase 

nunca sua importância é considerada como solução para os problemas de suprimento 

energético, sem poluir nem ameaçar o meio sócio-ambiental. A energia solar é a fonte 

alternativa ideal, especialmente por possuir algumas características básicas: abundante, 

permanente, renovável a cada dia, não polui nem prejudica o ecossistema e ainda é gratuita 
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As suas principais características, quando comparada com outras fontes de energia, é o 

fato de não ser poluente, além de ser abundante e inesgotável.  

 

Para transmitir toda essa energia o sol possui uma temperatura de 5500 graus 
centígrados em sua superfície com emissão radiante 6,41 x 107 Joule m-2 s-1, obtida 
pelo resultado dos fenômenos termonucleares da transformação de hidrogênio em 
hélio (BEZERRA, 1998). 

 

Nessa perspectiva, cerca de 30% da radiação incidente no topo da atmosfera é refletida 

pelas nuvens, pela superfície do planeta, e pelos os gases e partículas atmosféricas. Os 70% 

restantes são absorvidos produzindo aquecimento do sistema e causando evaporação de água 

(calor latente) ou convecção (calor sensível) essa absorção da radiação solar é seletiva, sendo 

o vapor d’água, o ozônio (O3) e o dióxido de carbono (CO2) os principais agentes 

absorvedores.  

A energia absorvida pelo sistema Terra-Atmosfera é reemitida na faixa do 

infravermelho do espectro de radiação eletromagnética sendo que 6% são provenientes da 

superfície e 64% têm origem em nuvens e constituintes atmosféricos (LOPO, 2009). 

E segundo Aldabó (2002), de toda a radiação solar que incide na nossa atmosfera, 

somente 25% chega ao solo terrestre de forma direta. Ao longo da atmosfera a radiação solar 

sofre reflexões, absorções e dispersões.  A radiação global que coleta-se em solo, é fruto então 

da radiação direta, difusa e refletida.  Sendo assim, os países tropicais são bastante favoráveis 

ao uso de equipamentos solares devido a sua posição geográfica, recebendo maiores 

quantidades de radiação solar e ainda possuem mais dias de sol que os países subtropicais e 

temperados. 

De acordo com Canhoto (2010), a energia do Sol tem origem na fusão dos núcleos de 

átomos de hidrogênio e a conseqüente produção de núcleos de hélio. A superfície do Sol 

atinge temperaturas da ordem dos 6000 K e a energia que irradia para o espaço atinge a Terra 

com uma intensidade de cerca de 1373 W/m2. Parte desta energia é de imediato reflectida, 

enquanto outra parte é absorvida pela atmosfera. Desta forma, num dia de céu limpo, a 

radiação incidente junto à superfície terrestre num plano perpendicular à radiação directa é 

aproximadamente 1000 W/m².   

 Souza (2002) elenca alguns aspectos para constatar que a grande vantagem da 

utilização da energia solar para suprir as necessidades energéticas do ser humano, 
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representando uma quantidade de energia mais de 1.000 vezes o consumo de energia da 

humanidade em um ano: 

 

Considere-se que a Terra recebe do sol, em nível do solo, no máximo 1kW/m2, 
embora possa atingir maiores picos em algumas localidades. Excluídas as regiões 
Ártica e Antártica, ela recebe em média cerca de 3,6 kWh/m2.dia.  

As massas continentais, excluídas as regiões Ártica e Antártica, possuem uma área 
de cerca de 132,5 x 1012m2. Portanto, a incidência solar sobre essas massas 
continentais é 4,77 x 108GWh/dia. Logo, a incidência em um ano é de 1,74 X 
1011GWh. 

Considerando-se que o consumo energético anual atual corresponde a 1,5 x 
108GWh, conclui-se que a energia solar disponível nas massas continentais 
representa mais de 1.000 vezes o consumo de energia da humanidade. Isso equivale 
a dizer que menos de 1% da energia solar disponível nas massas continentais seria 
suficiente para suprir de energia à humanidade. Considerando-se toda a área da 
Terra a disponibilidade aumenta para 1,02 X 1013GWh (SOUZA 2002). 

 

2.2.2 Projetos a base de energia solar 

 

No Brasil existem projetos de energia solar, dos quais alguns serão apresentando a 

seguir: 

• Em Valente (BA), a 238 km de Salvador, produtores locais têm cercas 

eletrificadas para confinamento de cabras, usando energia captada de 16 painéis solares. As 

cercas, de 40km de extensão, provocam leves choques nos animais que encostam no fio de 

arame, mas sem estressá-los ou deixar qualquer marca no pêlo. 

• Em Capim Grosso (BA), balsas flutuantes equipadas com painéis solares, 

instaladas em um açude, bombeiam 12m³ de água por dia para os habitantes da cidade. A água 

é usada para irrigação. 

• Na aldeia indígena dos Wai-Wai (PR), 12 módulos de painéis solares de 540 

watts bombeiam 10 mil litros de água ao dia. A iluminação da aldeia também é feita por meio 

desses instrumentos. 

• No Pantanal, postos da Polícia Florestal do Mato Grosso do Sul funcionam 

com energia captada de painéis solares. O sistema garante a energia de postes de iluminação 

de áreas ao redor dos postos. 
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• Em Maceió, aparelhos telefônicos instalados em orelhões públicos são 

carregados por painéis solares que ficam acima das cabines. Os orelhões celulares funcionam 

em praias isoladas, onde a rede elétrica ainda não chegou. 

• Na Amazônia, na comunidade de Céu de Mapiá, a dois dias de barco de Boca 

do Acre (AM), 600 moradores recebem energia de um sistema de painéis solares. Os painéis 

também levam energia para um posto de saúde, um restaurante comunitário e uma casa de 

costura. 

• Em 173 casas na Ilha do Mel, litoral paranaense, os moradores aproveitam a 

energia solar para aquecer água. Como a população da ilha triplica nas férias, a tecnologia 

dispensa o uso de chuveiros elétricos nos horários de pico. 

• A 35 km de Comercinho (MG), uma vila de produtores de fumo, mandioca, 

milho e feijão, com sete casas e uma escola, também é abastecida com a energia de painéis 

solares. O sistema carrega baterias que alimentam sete lâmpadas e uma tomada para um rádio-

gravador de 12 volts. Na escola, funcionam antena parabólica, videocassete, TV e oito 

lâmpadas fluorescentes. 

• No Ceará, 15 sistemas de bombeamento de água beneficiam 4 150 pessoas. 

Cerca de 500 painéis fornecem energia para iluminação e recepção de TV em 470 residências, 

14 escolas e dois postos de saúde. 

• Constantino e Soledade (RS) testam a viabilidade da energia solar para 

iluminação pública. Os painéis estão instalados no topo de 53 postes e acumulam energia 

durante o dia em baterias, que abastecem o sistema ao escurecer. 

• Em um conjunto habitacional popular de São João da Barra (RJ), painéis 

solares geram energia para ligar seis luminárias por casa. Na Ilha de Jaguanum, a 40km da 

Usina Nuclear de Angra dos Reis, 1 800 pessoas trocaram os lampiões por energia solar. 

• Na aldeia xavante localizada na reserva de Sangradouro (MS), dois painéis 

para captação de energia solar doados pela entidade ambientalista Greenpeace, alimentam um 

videocassete e uma TV. Com eles, os índios da aldeia podem assistir a programas didáticos e 

educativos na escola comunitária. 

• Em Belo Horizonte, 250 sistemas coletivos de médio e grande porte, capazes 

de aquecer acima de 2 mil litros de água por dia, estão instalados em prédios residenciais, 

hospitais e hotéis. 
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• O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), em Manaus, tem um 

secador solar de madeiras para uso em construção civil e na indústria de móveis. 

 

2.3 MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

Na procura constante de matérias com melhores desempenhos que pode ser avaliada 

sob varias aspectos como redução de peso, maior resistência mecânica, maior resistência ao 

desgaste e melhor estabilidade térmica e outras, surge os matérias compósitos. 

Segundo Salles (2008) um material compósito é aquele originado da combinação 

macroscópica de dois ou mais matérias distintos para obtenção de um terceiro com 

propriedades particulares. Um deles é denominado matriz e o outro é conhecido como reforço. 

Ao misturar esses dois materiais, obtém-se o material compósito. 

Sempre existe divergência sobre a definição de materiais compósitos, Schwartz 

salienta que uma definição correta deve ser estabelecida em função do nível de observação.  O 

dicionário define compósito como “algo feito ou composto de várias partes ou elementos”. 

Usando o sentindo do dicionário Schwartz subdivide em três níveis a definição: básico, 

microestrutural e macroestrutural.  

No nível básico ou elementar todo material composto de dois ou mais átomos 

diferentes pode ser considerado um compósito. Neste nível pode se incluir as misturas, ligas, 

polímeros e cerâmicas. Apenas elementos puros podem ser excluídos. No nível 

microestrutural, incluem-se materiais compostos de dois ou mais cristais, estruturas 

moleculares ou fases diferentes. Por esta definição muitos materiais considerados monolíticos 

ou homogêneos podem ser classificados como materiais compósitos. Aços e ligas multifase 

de carbono de ferro podem ser compósitos.  

E o nível macroestrutural o que se caracteriza são formas estruturais ou constituintes 

grosseiros, isto é, matrizes, partículas, whiskers e fibras que podem na grande maioria das 

vezes ser distinguidos a olho nu. Jesus (1998) responsabiliza os materiais compósitos 

caracterizados pelo nível de observação macroestrutural pela recente revolução tecnológica na 

área de novos materiais. 

O uso de compósitos ocorre desde a pré-história, onde mistura argila com palha de 

trigo ou de arroz produzia materiais com melhor maleabilidade e com menor desenvolvimento 
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de fraturas Em 5000 a.C., o homem utilizou uma combinação de junco e piche na construção 

de botes, onde o piche serviu como adesivo (MOSLEMI, 1999).  

A partir da década de 60, os materiais compósitos de alto desempenho foram 

introduzidos de maneira definitiva na indústria aeroespacial. O desenvolvimento de fibras de 

carbono, boro, quartzo ofereceram ao projetista a oportunidade de flexibilizar os projetos 

estruturais, atendendo as necessidades de desempenho em vôo de aeronaves e veículos de 

reentrada na atmosfera.   

O crescente uso de polímeros reforçados com fibras de carbono no setor aeronáutico 

deve-se, principalmente, ao constante desafio que esta indústria possui na obtenção de 

componentes que exibam os maiores valores de resistência mecânica e de rigidez específicas 

entre os materiais disponíveis.  

A substituição do alumínio por compósitos poliméricos estruturais, por exemplo, 

permite uma redução de peso de 20 a 30%, além de 25% na redução do custo final de 

obtenção das peças (REZENDE e BOTELHO, 2000).  

Estudos recentes utilizaram alternativas para modificação da matriz através da 

substituição parcial do cimento Portland por materiais com propriedades pozolânicas como 

sílica ativa e escória granulada de alto forno (GHAVAMI ET AL, 1999; TOLEDO ET AL, 

2000 e SAVASTANO ET AL, 2000).   

Materiais pozolânicos podem melhorar significativamente as propriedades dos 

compósitos tanto no estado fresco como endurecido, melhorando também sua durabilidade 

através da reação pozolânica realizada por esses materiais que transformam o hidróxido de 

cálcio, cristais grandes e instáveis, em estruturas cristalinas menores e mais resistentes, o CSH 

(silicato de cálcio hidratado).  

Outros materiais com propriedades pozolânicas têm sido usados para substituição 

parcial do cimento como a cinza volante, a cinza da casca de arroz, a metacaulinita, a cinza do 

bagaço e da palha da cana de açúcar.  

Segundo Mano (1999), o componente estrutural pode ser um material orgânico ou 

inorgânico (metálico ou cerâmico), de forma regular ou irregular, fibroso (tecido ou não-

tecido) ou pulverulento (esférico ou cristalino), com fragmentos achatados (como flocos) ou 

como fibras muito curtas, de dimensões quase moleculares, de material monocristalino 

(“whisker”). Os materiais estruturais devem apresentar resistência, rigidez e maleabilidade 
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que, geralmente, se encontram nas fibras. O seu papel é suportar as cargas máximas e impedir 

que as deformações ultrapassem limites aceitáveis. 

Durante os últimos 20 anos, um substancial desenvolvimento de compósitos para 

aplicações estruturais foi observado. A principal motivação dessa grande evolução foi a 

possibilidade de se produzir compósitos com altas propriedades mecânicas e baixas 

densidades que, potencialmente, poderiam substituir materiais usualmente utilizados como o 

aço e a madeira.  

As propriedades mecânicas dos compósitos são afetadas por duas fases: a fase 

estrutural, geralmente possui módulo alto e elevada resistência mecânica e é representada por 

um material fibroso; a fase matricial possui  módulo baixo e em geral é capaz de grande 

alongamento sendo tipicamente constituída de um material plástico, não quebradiço.  

Em relação ao peso, os compósitos revelam propriedades mecânicas que podem 

exceder consideravelmente às dos metais. A combinação de excelentes propriedades 

mecânicas e leveza estrutural tornam os compósitos interessantes materiais de aplicação em 

engenharia. 

 

2. 4 O GESSO 

 

O nome gipsita vem do grego gypsos, dado mais especificamente ao mineral 

calcinado. Embora o sulfato de cálcio possa ocorrer em três formas de hidratação, o gesso 

mineral de utilização agrícola normalmente é a gipsita (ACCIOLY E SCHULZE, 2003). 

 

O gesso é o produto da desidratação térmica da gipsita e sua posterior moagem. A 
temperaturas relativamente baixas (150°C – 170°C), a gipsita perde parte de sua 
água de composição resultando no semi-hidrato (CaSO4. 0, 5H2O). O gesso, ou 
semi-hidrato, produzido da desidratação térmica da gipsita pode ser classificado em 
gesso beta ou gesso alfa. Obtém industrialmente o semi-hidrato beta, desidratando-
se parcialmente o minério de gipsita a pressões próximas a pressão atmosférica. O 
semi-hidrato alfa, por sua vez, é produzido desidratando-se o minério de gipsita em 
uma suspensão aquosa ácida ou em presença de eletrólitos [CAVALCANTI, (2006) 
apud FOLLNER et AL., (2002) ]. 
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2.4.1 Contextualização do gesso 

 

O gesso mineral, termo adaptado do nome mais conhecido internacionalmente “mined 

gypsum”, pertence á classe dos sulfatos e é obtido a partir das rochas gipsíferas, que ocorrem 

associadas a quantidades menores de anidrita, calcita, dolomita, halita, enxofre, quartzo e 

minerais de argila. Tais rochas são designadas de minérios de gipsitas sempre que os teores de 

sulfato ou de gipsita atendem as exigências do mercado consumidor (ACCIOLY E 

SCHULZE, 2003).  

Usualmente ocorre na forma dihidratada (CaSO42H2O), embora os sulfatos naturais 

possam ser encontrados e utilizados em formas menos hidratadas como bassanita (CaSO4. 0, 

5H2O) ou gesso argamassa e ainda na forma de anidra ( CaSO4) a anidrita ( Gomes, 2010). 

No século seguinte, os trabalhos de diferentes autores e principalmente os de VantHoff  

e nomeadamente os de Le Chatelier vão permitir abordar uma explicação científica sobre a 

desidratação da gipsita.  

Foram seguramente estes trabalhos que suscitaram e estimularam os esforços que, no 

âmbito da fabricação do gesso e cujos meios teriam evoluído muito pouco ao longo dos 

tempos e permaneciam ainda muito rudimentares, fomentaram uma profunda transformação 

dos equipamentos.  

No entanto à luz da fabricação e dos meios que ela utiliza, foi só no século XX que, 

graças à evolução industrial, foram introduzidas as transformações mais profundas, as que 

levaram aos equipamentos atuais. 

O Rio Grande do Norte foi o Estado pioneiro no Brasil na produção de gipsita e gesso, 

e durante cerca de 20 anos, a partir de 1938, ocupou a posição de maior produtor nacional, 

sendo as atividades conduzidas pelo Grupo Rosado. O elevado capeamento, da ordem de 20 

m, e a pequena espessura da camada de gipsita, de apenas 5 m, inviabilizaram a continuidade 

da atividade mineradora, especialmente após a descoberta das jazidas de Pernambuco.. 

Desde os anos da década de 1960 que Pernambuco assumiu, e vem mantendo, a 

posição de maior produtor nacional de gipsita. Isto pode ser explicado pelo fato das suas 

minas apresentarem melhores condições de lavra (menor razão de mineração e maior pureza 

do minério); mais adequada infra-estrutura (fácil acesso, vias de escoamento asfaltadas e 
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disponibilidade de energia elétrica); e ainda, uma maior proximidade do mercado consumidor 

do que as da maioria dos outros Estados produtores. 

Encontrado praticamente em todo o mundo, o gesso ocorre no Brasil abundantemente 

em terrenos cretáceos de formação marinha, sobretudo nos estados do Ceará, Rio Grande do 

Norte, Piauí e Pernambuco.  

 

2.4.2 Aplicações do gesso 

 

Quando se umedece o gesso com cerca de um terço de seu peso em água, forma-se 

uma massa plástica que endurece em cerca de dez minutos e sofre expansão, pelo que se 

utiliza na confecção de moldes com formas bem definidas. Usa-se gesso também em 

construção, para acabamento do reboco e do teto das habitações e, modernamente, na 

confecção de rebaixamentos e divisórias, juntamente com papelão.  

O gesso entra também na composição do cimento portland, na proporção de dois a três 

por cento, como agente retardador de pegas. É ainda usado em aparelhos ortopédicos, em 

trabalhos de prótese dentária e outros campos em que se faz necessária à confecção de moldes 

e fôrmas especiais. Outros empregos do gesso são: moldes (cerâmica, fundição e dentário), 

imobilização (engessamento em humanos e animais) e também como adubo (gipsita). 

 

2.4.3 Características do gesso 

 

O gesso tem um coeficiente de condutibilidade térmica correspondente a 0,46W/m.°C, 

sendo, portanto, considerado um isolante térmico (INCROPERA, 2003). Outra boa 

característica do gesso e seu baixo impacto ambiental, pois devido a sua baixa temperatura de 

calcinação (o cal, por exemplo, é calcinado à cerca de 800◦C) implicando em um consumo de 

energia muito baixo, reduzindo o impacto ambiental do processo produtivo.  

Durante a calcinação é liberada para a atmosfera grande quantidade de água, além dos 

resíduos do processo de combustão. Estas características fazem do gesso um dos aglomerantes 

menos agressivos ao ambiente.  
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2. 5 CIMENTO PORTLAND 

 

A palavra cimento é derivada da palavra latina caementum, que os romanos 

denominavam a mistura de cal com terra pozolana (cinzas vulcânicas das ilhas gregas de 

Santorim e da região de Pozzuoli, próximo a Nápoles), resultando em uma massa aglomerante 

utilizada em obras de alvenaria, pontes e aquedutos. 

 

2.5.1 Conceito do cimento 

 

O cimento é tecnicamente definido como um aglomerante hidráulico obtido pela 

moagem do clínquer, com adição de gesso (para regular o tempo de início de hidratação ou o 

tempo inicial de “pega”) e outras substâncias que determinam o tipo de cimento. O clínquer é 

o resultado da mistura de calcário, argilas e, em menor proporção, minério de ferro submetido 

a um processo chamado clinquerização. 

O cimento Portland é constituído principalmente de material calcário, como rocha 

alcária ou gesso, alumina e sílica, encontrados em argilas e xisto. As argilas também contêm 

alumina (Al2O3) e, freqüentemente, óxidos de ferro (Fe2O3) e álcalis.  

A presença de Al2O3, Fe203, MgO e álcalis na mistura de matérias primas tem efeito 

mineralizante na formação de silicatos de cálcio. Quando não estão presentes quantidades 

suficientes de Al2O3 e Fe2O3 nas matérias primas principais, estes são propositalmente 

incorporados à mistura por adição de materiais secundários, como a bauxita e o minério de 

ferro (MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

 

2.6 EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO - ISOPOR) 

 

O poliestireno expandido (EPS) possui hoje uma larga aplicação na construção civil, 

em especial na construção de prédios, em que as características mecânicas das placas e chapas 

(materiais considerados bidimensionais) utilizadas nos projetos são padronizadas.   

EPS é a sigla internacional do Poliestireno Expandido, de acordo com a Norma DIN 

SO-1043/78. No Brasil, é mais conhecido como "Isopor", marca registrada da Knauf Isopor 
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Ltda., e designa, comercialmente, os produtos de poliestireno expandido comercializados por 

esta empresa. Trata-se de um plástico celular rígido, resultante da polimerização do estireno 

em água, descoberto em 1949 pelos químicos Fritz Stastny e arl Buchholz nos laboratórios da 

Basf, na Alemanha.  

O poliestireno expandido (EPS) é um plástico celular rígido que pode se apresentar 

sobre diversas formas geométricas e pode desempenhar uma infinidade de aplicações. 

Apresenta-se como uma espuma moldada, constituída por um aglomerado de grânulos 

(MANO 1999). 

Nas instalações dos produtores de isopor, a matéria prima é sujeita a um processo de 

transformação física, não alterando as suas propriedades químicas. Esta transformação 

processa-se em três etapas: a pré-expansão, o armazenamento intermediário, a moldagem. 

Duas características do isopor têm fortalecido a sua presença no mercado consumidor, 

aonde vem obtendo crescente participação: a leveza e a capacidade de isolamento térmico, às 

quais ainda se associa o baixo custo.  

 

2.6.1 Aplicação do EPS 

 

A utilização do material EPS industrialmente abrange uma grande gama de aplicações. 

Seu emprego vai da agricultura até a construção civil, passando pela indústria de embalagens 

de eletro-eletrônicos, alimentos e bebidas, fármacos, utilitários e decorativos.  

Porém, é na construção civil que hoje o EPS tem se destacando devido a adequação de 

suas propriedades às necessidades das obras, seja pela suas características  de  isolante  

térmico,  como  pelo  seu  reduzido  peso específico aliado a alta resistência e sua facilidade 

de manuseio.   

 

2.6.2 Características do EPS 

 

As principais características do isopor e que lhe concedem uma grande versatilidade 

de utilização, são (SOUZA, 2002). 
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Baixa condutibilidade térmica - a estrutura de células fechadas, cheias de ar (97% de 

seu volume), dificultam a passagem do calor o que confere ao isopor um grande poder 

isolante – K = 0,030 W/m°C  

Leveza - as densidades do isopor variam entre os 10 - 30 kg/m3, permitindo uma 

redução substancial do peso das construções. 

Resistência mecânica - apesar de muito leve, o isopor tem uma resistência mecânica 

elevada, que permite o seu emprego onde esta característica é necessária. Sua resistência à 

compressão normalmente varia de 7000 kgf/m² até 14000 kgf/m², maior que a resistência de 

muitos solos. 

Baixa absorção de água - o isopor não é higroscópico. Mesmo quando imerso em 

água o isopor absorve apenas pequenas quantidades de água. Tal propriedade garante que o 

isopor mantenha as suas características térmicas e mecânicas mesmo sob a ação da umidade.   

Fácil de manusear e colocar - o isopor é um material que se trabalha com as 

ferramentas habitualmente disponíveis, garantindo a sua adaptação perfeita à obra. O baixo 

peso do isopor facilita o manuseamento do mesmo em obra. Todas as operações de 

movimentação e colocação resultam significativamente encurtadas.  

Econômico - tomando em conta os diversos parâmetros como as quebras, mão de 

obra, manuseamento, baixo peso, transporte, armazenagem, a embalagem em isopor resulta 

economicamente vantajosa.  

 

2. 7 PNEU 

 

De acordo com o IMETRO (2010) o pneu é o mesmo que pneumático componente do 

sistema de rodagem constituído de elastômero, produtos têxteis, aço e outros materiais que 

quando montado numa roda de veículo e contendo fluído(s) sob pressão, transmite tração 

dada sua aderência ao solo, sustenta elasticamente a carga do veículo e resiste à pressão 

provocada pela reação do solo. 
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2.7.1 Reciclagem do pneu 

 

A produção mundial de pneus novos em 2005 foi de 1,32 bilhões em todo o mundo. Já 

o descarte de pneus usados chega a atingir, anualmente, a marca de quase um bilhão de 

unidades (YOKOHAMA, 2007). 

 

A partir de 2002 para cada quatro pneus produzidos ou importados (novos ou 
reformados) um pneu inservível deveria ser reciclado. A partir de 2003 a relação 
deveria ser de dois pneus produzidos ou importados (novos ou reformados) para um 
pneu inservível reciclado. Em 2004 a proporção foi de um pneu produzido ou 
importado novo para um pneu inservível reciclado. Em 2005 a relação cresceu para 
cada quatro pneus produzidos ou importados novos, cinco pneus usados deveriam 
ser reciclados; e, para cada três pneus importados reformados de qualquer tipo 
deveriam ser reciclados quatro pneumáticos usados (LAGARINHOS; TENÓRIO, 
2008). 

 

No quinto ano de vigência dessa legislação, as normas e os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução seriam revisados. Desde 2005 a Resolução nº 258/99 encontra-

se em processo de revisão pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis), em 2006 a meta é de para quatro pneus produzidos ou 

importados novos, cinco pneus usados deveriam ser reciclados. 

  Segundo Segre (1999), o Brasil produz cerca de 45 milhões de pneus por ano, quase 

um terço disso é exportado para 85 países e os restantes rodam nos veículos nacionais. Apesar 

do alto índice de recauchutagem no País, que prolonga a vida dos pneus em 40%, a maior 

parte deles, já desgastados pelo uso, acaba parando nos lixões, na beira de rios e estradas, e 

até no quintal das casas, onde acumulam água que atrai insetos transmissores de doenças. Os 

pneus e câmaras de ar consomem cerca de 70% da produção nacional de borracha e sua 

reciclagem é capaz de devolver ao processo produtivo um insumo regenerado por menos da 

metade do custo da borracha natural ou sintética.  

Além disso, economiza energia e petróleo usado como matéria-prima virgem para 

obtenção da borracha. A destinação dos resíduos de borracha é um problema, sendo que sua 

degradação é muito lenta, acarretando assim uma difícil disposição em aterros sanitários e 

lixões. A borracha pode ser empregada na construção civil como isolante estrutural, 

impedindo a propagação de tensões, pois apresenta uma capacidade de absorver energia 8.000 

vezes maior que os metais (SEGRE, 1999). 
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  As verificações feitas relativas as propriedades do concreto com borracha mostraram 

que os resultados dos ensaios indicaram uma redução nas propriedades mecânicas do 

compósito, sendo que o uso de borracha de maior granulometria diminui a resistência 

mecânica, quando comparados a um concreto usando granulometria menor de borracha. A 

adição da borracha de pneu na formação do compósito demonstrou que o mesmo apresenta 

um comportamento elástico, dando assim maior resistência a impactos (TOPÇU, 1994).  

 

2.7.2 Processos de trituração do pneu 

 

Os processos mais utilizados para a trituração de pneus são à temperatura ambiente ou 

com resfriamento criogênico. No Brasil o processo mais utilizado é a trituração à temperatura 

ambiente. O processo trituração à temperatura ambiente é aquele que pode operar a 

temperatura máxima de 120 °C, reduzindo os pneus inservíveis a partículas de tamanhos 

finais de até 0,2 mm. Este processo tem alto custo de manutenção e alto consumo de 

eletricidade. Nesse processo os pneus passam pelo triturador e pelo granulador.  

No triturador ocorre uma redução dos pneus inteiros em pedaços de 50,8 a 203,2 mm. 

Após a etapa de trituração os pedaços de pneus são alimentados através de um sistema 

transportador de correias no granulador, para a redução de pedaços de 10 mm, dependendo do 

tipo de rosca montada no granulador.  

O aço é removido em um separador magnético de correias cruzadas e as frações de 

nylon, rayon e poliéster, são removidas pelos coletores de pó. O pó-de-borracha é separado 

através de um sistema de roscas e peneiras vibratórias em várias granulometrias, muitas 

aplicações são solicitadas para materiais finos, na faixa de 0,6 a 2 mm (RESCHNER, 2002; 

GRANUTECH, 2006).  

De acordo Reschner (2002), o processo criogênico é um processo que resfria os pneus 

inservíveis a uma temperatura abaixo de menos 120 °C, utilizando nitrogênio líquido. Neste 

processo os pedaços de pneus de 50,8 mm são resfriados em um túnel contínuo de 

refrigeração e logo após são lançados em um granulador. No granulador os pedaços são 

triturados em um grande número de tamanhos de partículas, enquanto, ocorre ao mesmo 

tempo, a liberação das fibras de nylon, rayon e poliéster e do aço.  
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O granulado de borracha deve estar muito frio antes de sair do granulador, logo em 

seguida, o material é classificado. Este processo apresenta baixo custo de manutenção e 

consumo de energia, por outro lado, apresenta um alto custo operacional devido ao consumo 

do nitrogênio líquido. A operação de redução requer um baixo consumo de energia e as 

máquinas de trituração não são tão robustas quando comparadas com aquelas do processo de 

trituração à temperatura ambiente. Outra vantagem deste processo é a fácil liberação do aço e 

das fibras de nylon, rayon e poliéster, obtendo um produto final limpo (RESCHNER, 2002).  

 

2.8 O PET – POLI (TEREFTALATO DE ETILENO) 

 

O poli (tereftalato de etileno) foi desenvolvido pelos químicos ingleses Whinfield e 

Dicson, com surgimento das primeiras amostras em 1941. Sua produção industrial só se 

iniciou a partir da Segunda Guerra Mundial, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Nos 

anos 50, foi utilizado principalmente na produção da industria têxtil, pela Dupont e ICI. Em 

1962, Goodyear utilizou o PET na confecção do primeiro poliéster pneumático. No final dos 

anos 60 e inicio dos 70, o PET começou a ser utilizado fortemente pela industria de 

embalagens, na forma de filmes, laminas, revestimentos e garrafas (CEMPRE, 2011; 

ABIPET, 2011). 

 Ainda de acordo com ABIPET (2011) o PET chegou ao Brasil em 1988 e seguiu uma 

trajetória semelhante ao resto do mundo, sendo utilizado primeiramente na indústria têxtil. 

Apenas a partir de 1993 passou a ter forte expressão no mercado de embalagens, 

especialmente no envasamento de refrigerantes. 

Conforme Mancini (1996), a alta resistência mecânica (semelhante, pontualmente, a 

alguns metais), decorrente da presença do grupo rígido benzênico na cadeia principal, 

estimulou a forte utilização do PET, assim como outras propriedades características, o 

qualifica como um importante substituto de outros materiais (vidro, PVC, latas de aço e 

alumínio). 

O polietileno tereftalato é um polímero termoplástico da família do poliéster, 

polimerizado por condensação. Por muitos anos ficou conhecido simplesmente como 

“poliéster” e na forma de fibra, decorrente do uso inicial na indústria têxtil. (MATOS, 2009)  
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As temperaturas de transição características (temperatura de transição vítrea (Tg), de 

fusão cristalina (Tm) e de cristalização (Tc)) do PET apresentam variações, mesmo que não tão 

significativas, dependendo da destinação da resina virgem. Em geral, presentes na literatura, 

os valores médios de Tg,, Tm e Tc , se situam na faixa de 75°C, 265°C e 170°C. 

Em relação a sua morfologia, a molécula do PET é linear e se apresenta nas formas 

amorfas e cristalinas, onde o nível Maximo de cristalinidade pode chegar a 55%, indicado na 

literatura. A presença das duas formas (amorfas e cristalina) no PET lhe confere a condição de 

polímero semicristalino.  

 

2.8.1 O PET e o meio ambiente 

 

O crescimento da população e o estímulo ao consumo de produtos industrializados 

descartáveis têm aumentado a quantidade e a diversidade dos resíduos urbanos. A simples 

disposição dos resíduos industriais, comerciais e domésticos urbanos em aterros sanitários fez 

com que eles estejam em vias de saturação. A utilização desses resíduos como matéria-prima 

tem sido adotada como solução para o problema, mas como é uma atividade recente, ainda 

não é aceita como melhor alternativa. 

O mercado no Brasil consegue reciclar cerca de 50% da produção do PET, o que 

significa que há potencial para grande melhoria nesse aspecto (CEMPRE, 2011). 

Segundo Leite (2003), quanto maior o nível sócio-econômico e conseqüente poder 

aquisitivo do cidadão, maior o uso de descartáveis e quantidade de polímeros no lixo. A 

tecnologia proporciona a utilização de polímeros para uma melhora na qualidade de vida, mas 

que também resulta em grande problema com a quantidade de resíduos gerados. 

Leite (2003), ainda cita que um dos piores problemas originados no descarte de 

materiais plásticos no Brasil é o espaço que ocupam nos aterros sanitários. Embora 

representem algo em torno de 10% do peso total do lixo, ocupam até 20% de seu volume, 

contribuindo também para o aumento dos custos de coleta, transporte e descarte final dos 

resíduos urbanos. 

Com poucas iniciativas públicas em coleta seletiva de lixo, o país tem no crescente 

número de catadores e sucateiros, o principal veículo de coleta de diversos materiais 
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recicláveis, entre eles o PET. Já a coleta pública, tem evoluído vagarosamente. Apenas 2,25% 

dos municípios brasileiros possuem este serviço. 

O maior problema da reciclagem de PET é a oferta de material. Apesar do crescimento 

dos últimos anos, ela ainda é tímida e está aquém das necessidades. A falta de fornecimento 

contínuo e homogêneo de matéria-prima é o reflexo da quase inexistência de uma política de 

coleta seletiva pelos municípios. Soma-se a isto a falta de consciência da população sobre a 

necessidade de reciclar o lixo. 

A maior parte do PET oferecido para reciclagem provém de catadores, que fazem um 

trabalho de varredura pelas ruas e lixões e de algumas organizações não governamentais que 

se estruturaram. Estes separam as garrafas por cor, retirando o rótulo e a tampa e enfardando 

para vendê-los a recicladores. Porém, a grande maioria dos catadores nunca foi treinada e seus 

conhecimentos sobre o assunto são adquiridos na prática. Somando-se em a isso a ausência do 

código de identificação em grande número de peças, aumenta significativamente a dificuldade 

para a separação. 

Apesar da praticidade, as garrafas PET representam um grave problema ambiental, já 

que o resíduo pode levar séculos para se decompor na natureza. O efeito ainda se multiplica, 

caso não seja dada a destinação correta, para reciclagem e reaproveitamento.  

A criatividade pode ser uma excelente saída para resolver impasses ambientais como os 

causados por produtos como este. O uso dessas garrafas está se multiplicando, sobretudo no 

artesanato, principalmente na época de Natal. Em vários lugares do país, podem ser vistas 

árvores de Natal inteiramente confeccionadas com as garrafas.  

        As embalagens de poliéster tereftálico (PET) merecem especial atenção porque, se 

jogadas aleatoriamente na rua, transformam-se em grandes problemas nos dias de chuva, 

causando entupimentos de bueiros durante as inundações. O PET é utilizado por oferecer 

características como: leveza, resistência a choques, é seguro e difícil de romper, além de 

possuir um custo baixo para o fabricante. 

Embalagens velhas de PET podem ser transformadas em fibras têxteis, cordas, cerdas, 

fitas, resinas, matéria-prima para produção de camisetas, mantas, vassouras, bichos de 

pelúcia, enchimento de edredons, jogos americanos, filtros e couro artificial.  
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2.9 PROTÓTIPOS SOLARES 

 

A partir dos materiais citados anteriormente construiu-se diversos protótipos solares, 

os quais serão elencados a seguir. 

 

 2.9.1 O secador solar 

 

O secador solar é um coletor solar em que o ar é aquecido pela radiação e o percorre, 

naturalmente ou forçado, por um sistema retirando a umidade do material a qual se quer secar. 

O material pode ser colocado diretamente no coletor (secagem direta) ou em uma câmara 

(secagem indireta). 

O desenvolvimento de equipamentos que utiliza a radiação solar com eficiência e 

baixo custo passou a ter importância maior nos dias atuais, pois se tornou uma opção para os 

pequenos produtores que não tinham acesso aos secadores convencionais por conta do seu 

alto custo de aquisição e operação.  

O Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar do Departamento de 

Engenharia Mecânica da UFRN tem desenvolvido além desse secador que estamos 

trabalhando, outros com materiais alternativos como: compósitos, sucatas de calhas de 

lâmpadas fluorescentes, garrafas PET, etc, com o objetivo de reduzir mais ainda seu custo 

para ser repassada às comunidades rurais do interior. A figura 2.1 mostra diversos modelos de 

secadores solares. 
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Figura 2.1 Modelos de secadores solares. 

 

2.9.2 Fogões e/ou fornos solares 

 

Os fogões ou fornos solares são dispositivos especiais que através da luz solar 

promove o cozimento de alimentos e outras utilidades.  Podem ser classificados em três tipos 

básicos: fogão do tipo caixa, fogão concentrador e como forma de cozimento existe ainda as 

cozinhas aquecidas por meio de coletores de placa plana (GOMES, 2009). 

 

2.9.2.1 Fogões / fornos tipo caixa 

 

Os fogões tipo caixa podem ter distintos números de refletores externos, planos ou 

levemente côncavos. Permitem a obtenção de temperaturas inferiores a 150°C. Demoram a 

aquecer e sua operacionalidade não é muito simples. Têm a vantagem de poderem funcionar 

praticamente sem a intervenção do usuário, mantendo o alimento aquecido durante um tempo 

prolongado. Não produzem efeitos danosos ao usuário nem por contemplação nem por 
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reflexão. São estáveis e não apresentam riscos pela produção de chamas, não gerando, 

portanto, susceptibilidade a queimaduras (LION, 2007).  

Sua principal característica conforme o nome já diz é que tem formato de caixa com o 

objetivo de gerar uma atmosfera ao redor do alimento que provocará o chamado efeito estufa. 

Funciona como um forno comum tendo a função de assar os alimentos. 

A seguir na Figura 2.2 são apresentados diversos modelos de fornos/fogões solares em 

utilização no mundo. 

 

Figura 2.2. Fornos/fogões solares em uso no mundo. 

Fonte: Lion (2007, pág. 29). 

 

2.9.2.3 Fogão concentrador 

 

São fogões que captam a radiação solar e a concentram numa região focal, onde se 

posiciona o absorvedor ou panela, promovendo a cocção dos alimentos. Para que façam essa 

captação e reflexão da luz solar necessitam de refletores, geralmente espelhos distribuídos em 

uma superfície de forma côncava. Os raios solares, mostrado na figura 2.3 são refletidos pelos 

espelhos para o material que absorve toda irradiação refletida do fogão. (FILHO,2011). 
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Figura 2.3. Esquema de funcionamento de um fogão concentrador. 

Fonte: http://www.sempresustentavel.com.br/solar.htm. 

 

 

Os fogões solares à concentração são usados em situações reais, em várias partes do 

mundo como podem ser vistos na Figura 2.4.          

    

 

                    Figura 2.4. Vários tipos de fogões solares à concentração em uso no mundo. 

Fonte: Lion (2007, pág. 31).  
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2.9.2.4 Cozinhas aquecidas por coletores de placa plana 

 

São cozinhas que promovem o cozimento do alimento por meio de aquecimento 

através de coletores de placa plana (Figura 2.5). Esses coletores aquecem algum fluido de 

trabalho como óleo ou ar. (GOMES, 2010). 

Sua facilidade de uso e a possibilidade de poder cozinhar na sombra, não sendo 

necessária sua reorientação, funcionando sem a intervenção do usuário, mantendo quente o 

alimento durante longo tempo, não produzem chama, sendo estáveis e não oferecendo riscos 

de fogo ou queimaduras. Podem ser feitas de grandes tamanhos, para atender até as 

instituições, hotéis e hospitais.  

 

 

Figura 2.5. Fogão solar de placa plana construído na Universidade Federal do Ceará. 

Fonte: Lion ( 2007, pág. 37). 

 

2.9.3 Geladeira 

 

Uma câmara frigorifica solar destinada a população ribeirinho com o intuito de 

conservar o pescado. Pois, ao sair da água o peixe viaja várias horas até a comercialização. O 

único meio de atrasar a deterioração é usar um agente que freie as reações enzimáticas e iniba 

a ação bacteriana, mesmo que temporariamente. O frio é esse agente. Na forma de gelo, a 
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temperatura diminui, mas não se mantém constante. Há flutuações e a temperatura vai se 

elevando conforme o gelo vai derretendo. Na feira, se o pescado não é vendido vai para o 

refrigerador (onde apenas se tornam mais lentos os efeitos de enzimas e microrganismos) e 

volta à banca no dia seguinte já bem mais vulnerável à ação microbiana e enzimática. 

De acordo com o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal do Ministério da Agricultura, em seu Artigo 439, o pescado, em natureza, 

pode ser: 

 

1) fresco 

2) resfriado 

3) congelado 

§ 1º: Entende-se por "fresco" o pescado dado ao consumo sem ter sofrido qualquer 
processo de conservação, a não ser a ação do gelo. 

§ 2º: Entende-se por "resfriado" o pescado devidamente acondicionado em gelo e 
mantido em temperatura entre -0,5° e -2°C (menos meio grau centígrado e menos 
dois graus centígrados). 

§ 3º: Entende-se por "congelado" o pescado tratado por processos adequados de 
congelação, em temperatura não superior a -25°C (menos vinte e cinco graus 
centígrados). 

§ 4º: Depois de submetido à congelação o pescado deve ser mantido em câmara 
frigorífica a -15°C (menos quinze graus centígrados). 

Parágrafo único: O pescado uma vez descongelado não pode ser novamente 
recolhido à câmara frigorífica(4). 

 

Os peixes que tenham boa comercialização "in natura" ou no estado fresco devem ser 

colocados no gelo imediatamente após a captura para vencer o tempo necessário para a 

conservação. Essa refrigeração poderá manter o peixe por um tempo limitado de no máximo 8 

dias, no entanto a deterioração segue lentamente. À temperatura de 4,5°C, de um refrigerador 

comum, por exemplo,em 12 a 24 h, as bactérias presentes podem multiplicar-se 2 vezes. O 

armazenamento no gelo, se tardio, não restituirá a qualidade perdida após a captura. A vida 

útil média de um peixe a 0°C é de 8 dias, a 22°C de 1 dia e a 38°C de 1/2 dia. 
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3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O compósito utilizado é constituído de gesso, isopor triturado, PET, cimento, contendo 

ainda pneu triturado, este ultimo dependendo da aplicação do compósito, e água.  

 

3.2 ESPECIFICAÇÕES DO COMPÓSITO 

 

Serão explicitadas algumas dimensões que foram investigadas no compósito 

produzido, tais como a determinação da condutividade térmica do compósito, determinação 

da massa específica e ainda o ensaio de resistência à compressão. 

 

3.2.1 Determinação da condutividade térmica do compósito 

 

Na impossibilidade de uso de um equipamento que medisse de forma direta a 

condutividade térmica desenvolveu-se e construiu-se um equipamento para medir 

indiretamente o parâmetro pretendido.  

Incidiu-se na amostra uma radiação proveniente de uma lâmpada incandescente de 100 

watts, com iluminação frontal propiciada pelo envolvimento da mesma com papel alumínio. 

A lâmpada ficava em um suporte, e os raios de luz eram direcionados através de um cano 

PVC pintados de preto internamente para a amostra. A distância entre à lâmpada emissora e 

amostra era constante, garantindo-se a constância da radiação recebida pela amostra. 

Foram realizados vários ensaios para proporções diversas de amostras. Media-se a 

radiação que chegava à amostra com um medidor de radiação da Instrutherm e media-se às 

temperaturas das faces interna e externa da amostra, de espessura correspondente a 10 mm, 

com termopares de cromel-alumel acoplados a um termômetro digital. A Figura 3.1 mostra o 

radiômetro utilizado. 
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Figura 3.1. Radiômetro para medir a radiação emitida pela lâmpada. 

 

 

Acompanha-se o aquecimento da amostra, até a estabilização da sua temperatura, e 

então com os dados medidos determinava-se a condutividade térmica a partir da equação 3.1. 

A Figura 3.2 mostra o equipamento usado para auxiliar as medições de condutividade térmica. 

 

Q = KA (∆T/L)                      (3.1) 

Onde: 

Q = fluxo de calor conduzido na amostra (W); 

K = Condutividade térmica (W/m.°C); 

A = área da amostra (m²);  

∆T = Variação de temperatura (°C);  

L = comprimento (m). 
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Instrumento alternativo para 

medir de modo indireto a 

condutividade térmica.

Amostra utilizada para o 

ensaio da condutividade 

térmica.

 

Figura 3.2. Esquema de medição indireta da condutividade térmica do compósito. 

 

3.2.2 Determinação da massa específica do compósito 

 

Para a determinação da massa específica do compósito foram feitos corpos de prova 

usando corpos descartáveis de 150 cm3, devidamente aferidos usando uma balança de 

precisão, na qual eles eram pesados, depois de curados esses corpos foram medidos suas 

massas. A massa especifica do compósito leva em consideração a massa medida em balança 

(m) e o volume  e pode ser expressa na equação 3.2.  

v

m
=ρ             (3.2) 

Onde:  

ρρρρ = massa específica do compósito (g/cm3) 

m = massa medida em balança (g) 

v = volume (cm3) 

 

Para efeito de cálculos o volume ocupado pelo compósito no copo descartável, é 

considerado o volume aparente do material. 

Para a determinação da massa específica do compósito e para testar a homogeneidade 

da mistura para cada formulação foram realizadas medições das massas dos elementos 

constituintes, das massas seca e úmida do compósito.  
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3.2.3 Ensaio de resistência à compressão 

 

Para avaliar a resistência mecânica dos blocos foi realizado um ensaio de resistência a 

compressão, esse ensaio verifica a capacidade de carga que os blocos cerâmicos suportam 

quando submetidos a forças exercidas perpendicularmente sobre suas faces opostas e 

determina se as amostras oferecem resistência mecânica adequada, simulando a pressão 

exercida pelo peso da construção sobre os blocos.  

Foram realizados ensaios de resistência à compressão no Laboratório de Concreto da 

UFRN utilizando-se uma prensa hidráulica com tensão de alimentação de 220 V – 380 V e 

carga máxima de 300 toneladas. As normas utilizadas como referência foram a NBR 6461 

(ABNT, 1983a) e a NBR 7171 (ABNT, 1983b) de blocos cerâmicos, o método de ensaio e as 

especificações de resistências mínimas referem-se à aplicação (no caso, vedação) e não ao 

tipo de material do qual os blocos são fabricados. Os valores mínimos exigidos por norma 

encontram-se na Tabela 3.1. 

A norma brasileira estabelece sete classes de resistência à compressão. Essa resistência 

é determinada a partir dos resultados obtidos pelas amostras durante o ensaio ou em função da 

informação prestada pelo fabricante. No caso de blocos cerâmicos com largura (L) inferior a 

90 mm, a resistência mínima à compressão exigida é de 2,5 MPa. Independentemente da 

classificação, todas as amostras de blocos cerâmicos têm de atender ao requisito mínimo de 

1,0 MPa. 

Os blocos de vedação são projetados para serem assentados com os furos na 

horizontal, podem ser classificados em comuns e especiais. Os blocos comuns são os de uso 

corrente e podem ser classificados em A e B conforme sua resistência à compressão. Os 

especiais podem ser fabricados em formatos e especificações acordadas entre o fabricante e 

construtora, devendo prevalecer as condições das Normas NBR 7173 e da NBR 8042 (blocos 

cerâmicos para alvenaria).  
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Tabela 3.1. Valores de resistência à compressão mínimas segundo ABNT. 

Tipo Resistência à compressão na área bruta 

Vedação 

A 1,5 

B 2,5 

Portante 

C 4,0 

D 7,0 

F 10,0 

 

 

3.3 SECADOR FABRICADO EM MATERIAL COMPÓSITO 

 

3.3.1. Processos de fabricação e montagem do secador  

 

Construiu-se inicialmente a caixa interna, e em seguida as laterais e testas da caixa 

externa foram fixadas, estando todas as peças fixadas em uma estrutura de madeira pára evitar 

o deslocamento das partes componentes do molde durante o processo de fabricação. Todos os 

componentes do molde receberam aplicação de um desmoldante, para facilitar o 

desgrudamento das mesmas após a secagem do produto. 

A caixa interna foi montada com o fundo voltado para cima tendo sido colocado um 

pouco acima do mesmo uma estrutura metálica constituída de ferros utilizados em construção 

de d = 6 mm que também alcançava as laterais da caixa. A estrutura foi confeccionada 

utilizando-se uma grade formada por varões de ferro de espessura igual a 6 mm, unidos por 

arame.   

No espaço entre as laterais interna e externa e acima da cobertura da caixa interna foi 

colocada uma mistura de EPS triturado, cimento, gesso, pneu e água, na seguinte proporção: 

1,0: 1,0: 1,0: 1,0 e 0,3. 
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A espessura das paredes do secador foi correspondente a 4 cm. Nas testas do secador 

foi colocada uma pequena parede para reforço da estrutura, uma vez que o secador precisa 

estar aberto para a entrada do ar em circulação natural.  

A retirada do molde deu-se após 12 horas de secagem a céu aberto, sendo então 

retiradas as partes que compõem o molde. Em seguida o secador obtido, teve as seguintes 

dimensões: comprimento igual 1500mm, largura de 490 milímetros e altura de 60mm.,  foi 

colocado em uma estufa de secagem solar para a retirada do excesso de água, ficando exposto 

à radiação solar por um período de 72 horas.  

Em seguida o secador foi pintado com tinta esmalte sintético preto fosco, para 

internamente aumentar o poder de absorção do secador e externamente contribuir para uma 

melhor impermeabilização.  

Para a colocação dos frutos no secador foi confeccionada uma bandeja corrediça 

entrelaçada para evitar o contato do produto posto a secar com as superfícies pintadas.  

Finalmente colocou-se o vidro de cobertura do secador, estando o mesmo assentado 

sobre borrachas de vedação aderidas às suas paredes laterais.  

O equipamento construído é mostrado na figura. 3.3, onde estão sendo secados peras e 

maçãs cortadas transversalmente com espessura de 5mm.  

 

 

Figura 3.3. O equipamento de secagem construído em teste com maçãs e peras. 
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3.3.2 Procedimento experimental do secador 

 

O secador proposto foi ensaiado para secagem direta de pêra e maçã em regime de 

convecção natural, sendo levantados dados de radiação solar global, umidade relativa do ar, 

temperatura ambiente e massas inicial e final de três amostras, localizadas próxima a entrada, 

no meio e próxima a saída do secador, a cada hora.  

 

3.3.3. Parâmetros térmicos do secador 

 

Os parâmetros que melhor caracterizam a eficiência térmica de um secador solar são o 

rendimento térmico, a potência perdida e o coeficiente global de perdas.  

 

3.3.3.1 Coeficiente global de perdas 

 

A placa absorvedora após receber radiação se aquece, surgindo, em conseqüência, um 

gradiente de temperatura entre a mesma e o ar ambiente, fazendo com que parte da energia 

captada flua do secador para a atmosfera, que se constitui nas perdas térmicas do secador. O 

parâmetro que engloba todas essas perdas é o Coeficiente Global de Perdas (Uloss), que pode 

ser determinado por três métodos distintos. Utilizar-se-á neste trabalho o método da Perda 

Térmica (INCROPERA, 2003). 

Este método consiste na determinação do Coeficiente Global de Perda Térmica através 

do conhecimento dos parâmetros potência absorvida pelo secador (Pabs.), potência transferida 

ao fluido de trabalho (Pu), temperatura média de placa (Tpm) e temperatura ambiente (Ta), da 

área do secador (A), da vazão mássica (m), do calor específico do fluido (cp) e da diferença de 

temperatura do fluido obtida no sistema (∆T), conforme as equações (3.3) a (3.6). 

 

ΑΙ= ... pvabsP ατ                                                                                                                   (3.3) 

∆Τ=
•

.. pu cmP                                                                                    (3.4) 
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uabsp PPP −=                                                                                    (3.5) 

).( apm

p

TTA

P

lossU
−

=                                                                                                                                (3.6) 

 

3.3.3.2 Cálculo do rendimento térmico  

 

A razão entre a potência entregue pelo sistema e a potência disponível ao mesmo 

define termodinamicamente rendimento. 

O rendimento térmico de um secador solar é expresso em função da potência útil, da 

radiação solar, de sua área, da vazão, e do calor específico do fluido e sofre influência, 

inclusive, da quantidade de coberturas transparentes. 

Duffie e Beckman, em 1991, apresentaram a equação 3.7 para o cálculo do rendimento 

de um secador solar, para um determinado período de tempo: 

ΙΑ
= .

uP

tη                                (3.7) 

Onde: 

Pu = potência entregue pelo sistema 

A = área do secador 

I = Radiação Solar Global 

 

3.3.3.3 Eficiência do processo de secagem 

 

A eficiência do processo de secagem pode ser avaliada através das massas do produto 

a ser seco. As equações 3.8 e 3.9 apresentam os parâmetros necessários a essas 

determinações. A massa de líquido é função do percentual de umidade de cada produto in 

natura.A eficiência do processo seria a relação entre a massa de água real retirada e a massa 

que poderia ser retirda e pode ser determinada pela equação abaixo. 
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 água

finalinicial

m

mm

p

)-(
=η

                    (3.8)
    

 

Onde: 

minicial = Massa inicial 

mfinal = Massa final 

magua = Massa da água 

 

3.4 CÂMARA FRIGORÍFICA (GELADEIRA) 

 

A geladeira estudada como câmara de conservação foi construída utilizando-se um 

material compósito a base de gesso, EPS (Poliestireno Expandido) triturado, cimento e água, 

obedecendo as seguintes proporções da mistura em volume: 1,0 gesso +1,0 cimento 1,0 EPS + 

0,3 do volume total  de água. 

O EPS foi triturado utilizando-se um disco de fabricação manual com múltiplas 

perfurações acoplado a um motor elétrico de 0,75 CV.  

O molde utilizado para a obtenção da caixa térmica proposta foi confeccionado em 

compensado de 15 mm. Os elementos do molde foram unidos para a formação da caixa 

através de pequenas chapas e parafusos. Todos os elementos do molde receberam aplicação 

de uma camada de vaselina líquida para facilitar a desmoldagem.  

O EPS triturado, o gesso e o cimento foram colocados em um tambor de polietileno e 

em seguida misturados para a produção de uma massa compósita homogênea. Em seguida 

essa massa foi colocada em outro tambor contendo o volume de água preestabelecido. 

Misturou-se manualmente e obteve-se o compósito desejado. A Figura 3.4 mostra o processo 

de preparação do compósito. 
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Figura 3.4 Processo de preparação do compósito estudado. 

 

Em seguida promoveu-se o lançamento da massa do compósito no molde através da 

técnica de moldagem in loco em camadas, para possibilitar a colocação do recheio de garrafas 

Pets de 150 ml, até completar-se o molde A retirada do molde ocorreu após a pega inicial do 

compósito, após dez minutos. 

As tampas da geladeira foram confeccionadas separadas, utilizando-se outro molde de 

madeira.  

Após a completa secagem a geladeira recebeu uma camada impermeabilizante interna 

e externamente, utilizando-se respectivamente uma mistura de cimento, cola e açúcar. Como 

não se obteve a impermeabilidade pretendida, recobriu-se internamente uma parte da 

geladeira com placas de EPS de 15 mm de espessura para a realização do teste térmico. A 

Figura 3.5 mostra geladeira confeccionada. 

 

 

Figura 3.5. Geladeira confeccionada com o material compósito estudado. 

 

Para avaliar a resistência térmica da câmara de armazenamento proposta, encheu-se 

uma parte da mesma com gelo, tampando-a e em seguida procedeu-se a leituras das suas 

temperaturas interna e externa e temperatura ambiente a cada hora decorrida.  A colocação do 

gelo aconteceu às nove horas. 
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As medidas das temperaturas foram realizadas com termopares acoplados a um 

termômetro digital. A Figura 3.6 mostra a caixa armazenadora frio em ensaio. 

 

 

Figura 3.6. Geladeira em teste como caixa térmica. 

 

3.5 FORNO/FOGÃO SOLAR TIPO CAIXA  

  

O forno foi construído a partir de quatro blocos fabricados em material compósito. As 

placas foram colocadas formando um quadrado, e posteriormente adicionou-se material 

compósito no interior do mesmo, formando-se o fundo do forno. Durante a colocação do 

compósito para a formação do fundo do forno, foi feita uma moldagem manual para que tal 

superfície apresentasse perfil parabólico. 

As proporções em volume na mistura do material compósito foram: 1,0 parte de gesso, 

1,5 partes de EPS triturado, 1,0 parte de cimento e 0,3 partes de água em relação ao volume 

total da mistura. 

O forno/fogão solar proposto construído apresentou as seguintes dimensões: externas – 

comprimento: 0,58 m; largura: 0,58 e altura: 0,34; internas – comprimento: 0,44, largura: 

0,44, altura: 0,30. A área externa correspondeu a 0,34 m² e o volume externo a 0,11 m³; área 

interna correspondeu a 0,19 m² e o volume interno a 0,058m³. A superfície refletora externa 

apresenta uma área de captação da radiação solar correspondente a 0,4 m². 
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As laterais internas do forno/fogão foram pintadas com tinta esmalte sintético preto 

fosco para uma maior absorção da radiação solar incidente. A parábola do fundo do 

forno/fogão solar foi revestida com segmentos de espelho de 2,0 cm X 2,0 cm. 

Utilizou-se como cobertura do forno um vidro plano transparente de 3mm de 

espessura. O vidro fica assentado no compósito e movimenta-se para propiciar a colocação e 

retirada dos alimentos postos à cocção. A estrutura do forno foi confeccionada utilizando-se 

cantoneiras e apresenta movimento giratório para facilitar o manuseio do forno.  

A seguir serão apresentados alguns parâmetros que melhor caracteriza o forno/fogão.  

  
 

3.5.1 Balanço térmico do forno 

 

 O balanço térmico para o forno construído é apresentado a seguir. A Figura 3.7 mostra 

um diagrama esquemático de todas as trocas energéticas que ocorrem no interior e exterior do 

forno. 

                

 

Figura 3.7. Balanço térmico do forno solar construído. 

 

 

As radiações solares incidentes sobre a tampa superior e sobre os espelhos externos 

entram no forno/fogão solar de duas formas: como radiação solar global incidente sobre a 
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tampa de vidro e como radiação solar direta refletida pelos espelhos externos. Tanto a 

radiação solar global quanto a radiação solar direta refletida pelos espelhos externos incidem 

sobre a parte superior da panela, a área útil da parábola e a área restante da base. As equações 

referentes ao balanço energético são apresentadas a seguir. 

 

a. A energia que entra no forno 

 

A energia que entra no forno provém de duas fontes: da radiação solar global incidente 

na cobertura do forno e da radiação solar direta refletida nos espelhos externos situados no 

topo do forno. A equação 3.9 mostra a energia total que entra no forno. 

 

regef EEE +=                                        (3.9) 

 

Onde:  

Eef = energia que entra no forno (W);  

Eg = energia da radiação solar global que incide diretamente no forno (W);  

Ere = energia da reflexão dos espelhos localizados na parte superior do forno (W). 

vvgg AIE ..τ=                                                     (3.10) 

 

vvevuedre AAAIE ..)./.( τρ=                           (3.11)  

 

Onde: 

Ig = Radiação instantânea global que entra no forno; 

 Id= Radiação instantânea direta que entra no forno;  

 ρe = Refletividade do espelho = 0,95;  

τv = Transmissividade do vidro = 0,85; 
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 Av = Área do vidro = 0,19 m2;  

Aue = Área útil dos espelhos = 0,40 m2. 

 

b. A energia que chega a superior da forma  absorvedora 

 

 Os procedimentos para o cálculo dessa energia encontram-se mostrados nas equações 

a seguir. 

 

retpgsf EEE
f

+=                  (3.12) 

Sendo: 

 

)/.( vfggtp AAEE =                     (3.13) 

)/.( vreretp AAEE
f

=                          (3.14) 

 

Onde: 

Etp = Energia que chega à tampa da panela (W); 

 Egp = energia solar global que incide diretamente na forma para assamento  (W);  

Eretp = energia refletida pelos espelhos externos que incide na forma para assamento  

(W);  

Eg = energia da radiação solar global que incide diretamente no forno (W);  

Ere = energia da reflexão dos espelhos localizados na parte superior do forno (W);  

Atp = Área da forma para assamento  = 0,0363 m2 ;   

Av = Área do vidro = 0,19 m2 . 

 

c. A energia que chega à parábola 
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Os procedimentos para o cálculo dessa energia encontram-se mostrados nas equações 

a seguir.  

reprgprcpr EEE +=
                         (3.15) 

 

Onde: 

Ecpr  =  energia solar que chega à parábola;  

Egpr  =  energia solar global que incide na parábola;  

Erepr = energia solar refletida que incide na parábola;  

Eg = energia proveniente da radiação solar global que incide diretamente no forno;  

Ere = energia da reflexão dos espelhos localizados na parte superior do forno.  

 

d. A energia que chega à base da forma absorvedora 

 

 O fator 0,8 corresponde a fração da energia solar global que sai da parábola em 

direção ao funda da panela, uma vez que a energia difusa situa-se em torno de 20% da energia 

solar global para dias de baixíssima nebulosidade. 

 

ereprgprbf EEE ρ)..8,0( +=                        (3.16) 

 

Onde: 

Ebp = Energia total na base da panela;  

Egpr  =  energia solar global líquida incidente na parábola;  

Erepr = energia solar refletida líquida incidente na parábola;  

ρe = Refletividade dos espelhos da parábola. 

 

e. A energia emitida pelas paredes que chega à lateral da forma absorvedora 
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Considerando-se que a temperatura média das paredes do forno correspondia a 145°C, 

temos que a energia emitida, corresponde a:  

lfparlf ATE ... 4σε=
                                              (3.17) 

 

Onde:  

Elf = energia proveniente da emissividade das paredes internas do forno;  

ε = Emissividade das paredes do forno (tinta preta) = 0,95;  

σ = Constante de Stephan-boltzmann= 5,67 x 10-8W/m2K4;  

Tpar = temperatura média das paredes internas do forno;  

Alf  = Área lateral das paredes. 

f. A energia total que chega à forma absorvedora 

 

Etf = Energia que chega a parte superior da forma+ Energia da base da forma + 

Energia da lateral da forma 

lfbfsftf EEEE ++=
                                         (3.18)                

 

g. A energia absorvida pela forma 

 

pntpabs EE α.=                                  (3.19) 

 

Onde: 

Eabs = Energia absorvida pela panela; 

 Etp= Energia total que chega a panela;  

αpn= Absortividade da panela.  
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h. A energia perdida pelo forno 

 

absefpf EEE −=                                  (3.20) 

  Onde: 

Epf = Energia perdida pelo forno;  

Eef= Energia total que entra no forno; ] 

Etp= Energia total fornecida à forma. 

 

i. O rendimento interno do forno 

 

O rendimento interno do forno será calculado pela razão entre a energia absorvida pela 

forma e a energia total que entra no forno. 

 

)/( efabsif EE=η
                                  (3.21) 

 

Onde: 

ηif = Rendimento interno do forno;  

Eef= Energia total que entra no forno;  

Eabs= Energia 

 

Foram realizados ensaios para a determinação das temperaturas do absorvedor e do 

interior do forno/fogão solar tipo caixa estudado. Mediu-se também a radiação solar global 

incidente no protótipo construído, utilizando-se um piranômetro da estação meteorológica 

Weather Envoy instalada no LES/UFRN. As temperaturas foram medidas a cada dez minutos 

e a radiação a cada um minuto. Os testes foram realizados para o período de 10:00 às 14:00 

horas. 
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Realizou-se um ensaio para assar uma pizza de 460 gramas, determinando-se o tempo 

necessário para esse fim. Foram medidas as temperaturas no absorvedor e do ar no interior do 

forno. As medidas foram realizadas em intervalos de cinco minutos. Foi também efetivado um 

ensaio para o assamento de um bolo, medindo-se os mesmos parâmetros do teste anterior. A 

Figura 3.8 mostra o forno/fogão solar confeccionado em material compósito em teste 

 

 

Figura 3.8. Forno/fogão solar proposto em teste. 
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4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO COMPÓSITO PROPOSTO 

 

Para a fabricação dos protótipos solares estudados foram utilizadas as seguintes formulações: 

FORMULAÇÃO I - 1,0G +1,0 EPS + 1,0 C; FORMULAÇÃO I I - 1,0G +1,5 EPS + 1,0 C; 

FORMULAÇÃO III - 1,0G +1,0 EPS + 1,0 C + 1,0 P; As proporções de água variaram de 

0,3Vtotal a 0,5 Vtotal.  

 

4.2.1 Condutividade térmica 

 

A Tabela 4.1 apresenta a condutividade térmica para cada composição estudada e a 

figura 4.1 mostra o comportamento dessas composições mediante a condutividade térmica. 

 

 Tabela 4.1 Condutividade térmica para cada composição estudada. 

AMOSTRAS K (W/m.°C) 

1,0G +1,0 EPS + 1,0 C   0,22 

1,0G +1,0 EPS + 1,0 C + 1,0 P 0,24 

1,0G +1,5 EPS + 1,0 C 0,20 
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Figura 4.1. Comportamento das composições mediante a condutividade térmica. 

 

Mediu-se também a condutividade térmica do gesso, para seis amostras, obtendo-se 

valor médio em torno de 0,49 W/m. K, muito próxima da apontada pela literatura, em torno 

de 0,46 W/m. °K.  

Os valores do compósito medidos estiveram mais próximos do valor correspondente a 

condutividade do gesso e do cimento, em torno de 0,4 e 0,9 W/m.°C, que do EPS, em torno de 

0,03 W/m.°K. Mesmo assim tal compósito apresenta um baixo coeficiente de condutividade 

térmica, que o torna viável para a fabricação de equipamentos solares, onde uma baixa perda 

térmica é fundamental. 

A formulação que apresentou uma melhor condutividade térmica foi a II, sendo 

inferior a I, em torno de 10% e a III, em torno de 17%.  No que diz respeito à análise 

comparativa entre os compósitos com diferentes composições de EPS percebe-se que a maior 

proporção de EPS conduz a uma redução na condutividade térmica.   
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4.2.2 Massa específica do compósito 

 

Inicialmente mediu-se a massa dos componentes utilizados na formulação do 

compósito, para um volume de 150 ml. Posteriormente foram preparadas todas as 

formulações e adicionou-se água a cada formulação, fabricando-se as amostras frescas e em 

seguida as amostras foram postas a secar ao sol por um período de 72 horas e mediu-se a 

massa das amostras secas, apresentadas na Tabela 4.2 e na figura 4.2 juntamente com a massa 

específica de cada formulação.  

 

Tabela 4.2. Massas específicas de todas as formulações testadas. 

ELEMENTO MASSA (Kg) MASSA ESPECÍFICA (Kg/m³) 

1,0C+1,0G+1,0I 172,9 1152,7 

1,5I +1,0G+ 1,0C 155 1033,3 

1,0C+1,0G+1,0I+1,0P 179,2 1194,7 

 

 

Figura 4.2. Massas específicas de todas as formulações testadas. 

 

Observou-se que o compósito para todas as formulações testadas apresenta massa 

específica baixa, com o seu valor mais elevado 19,4% superior a massa específica da água.  
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O compósito é bem mais leve que o concreto, de massa específica na faixa entre 2.000 

- 2.500kg/mm3, o que representa um fator bastante positivo durante o processo de 

assentamento dos blocos.  

 

4.2.3 Ensaio de resistência à compressão 

 

A Tabela 4.3 apresenta os valores de resistência à compressão, obtidos para todas as 

configurações testadas, após 07, 14 e 28 dias de cura. A Figura 4.3 mostra o comportamento 

assumido por esse parâmetro para todos os períodos de cura. 

 

Tabela 4.3. Resistência à compressão para todas as formulações estudadas. 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa) 

FORMULAÇÃO  07 DIAS 14 DIAS 28 DIAS 

1,0I +1,0G+ 1,0C 2,50 3,00 3,10 

1,0I +1,0G+ 1,0C + 1,0P 1,0 1,24 1,62 

1,5I +1,0G+ 1,0C 2,0 2,05 2,12 

 

 

Figura 4.3. Comportamento assumido por esse parâmetro para todos os períodos de cura. 
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Para todos os tempos testados a formulação com maior resistência foi a 1,0I + 1,0G + 

1,0C, seguida da 1,5I +1,0G+ 1,0C. A amostra menos eficiente em relação a esse parâmetro 

foi a 1,0I +1,0G+ 1,0C + 1,0P, traduzindo que a mistura de pneu e isopor triturados fragiliza 

o compósito.  

Em relação a norma todas as formulações estão dentro da classificação de alvenaria de 

vedação, acima de 1,5 MPa. A formulação que mostrou maior eficiência em relação à 

resistência mecânica foi, portanto, a 1,0I + 1,0G + 1,0C, 

 

4.2.4 Análise microscópica de varredura eletrônica (MEV)  

 

Para uma melhor análise do compósito obtido foi realizada microscopia eletrônica de 

Varredura para um diagnostico das fases proporcionadas pelos vários elementos do 

compósito. As figuras 4.4 e 4.5 mostram as imagens com a composição de 1,5I + 1,0G + 

1,0C. As figuras 4.6 e 4.7 contêm as imagens analisadas com 1,0I + 1,0G + 1,0C + 1,0P. E as 

figuras 4.8 e 4.9 mostram as imagens analisadas pelo o MEV com a composição de 1,0I + 

1,0G + 1,0C. Essas são algumas das micrografias analisadas, demonstrando a boa miscividade 

entre os elementos do compósito fabricado. 

 

   

Figuras 4.4 e 4.5. Imagens com a composição de 1,5I + 1,0G + 1,0C. 
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Figuras 4.6 e 4.7. Imagens analisadas pelo o MEV das amostras contendo 1,0I + 1,0G + 1,0C + 1,0P. 

 

   

Figuras 4.8 e 4.9. Imagens analisadas pelo o MEV das amostras contendo 1,0I + 1,0G + 1,0C. 

 

Todas as micrografias analisadas, para cada formulação estudada, demonstraram a boa 

miscividade entre os elementos do compósito fabricado. Pode-se claramente perceber a 

presença de vazios no interior do compósito, o que conduz a uma elevada porosidade, com 

conseqüente diminuição da condutividade térmica, benéfica na fabricação de equipamentos 

solares, em função da baixa perda térmica proporcionada. 

A seguir será apresentado separadamente o desempenho de cada protótipo solar 

construído com o material compósito estudado, entre os mesmos encontram-se secadores 

solares, fogões/fornos solares e uma câmara frigorifica.  
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4.3 SECADOR CONSTRUÍDO COM MATERIAL COMPÓSITO 

 

Foram realizados testes com o sistema de secagem de exposição direta em convecção 

natural para a secagem de pêra e maçã. A Tabela 4.4. Apresenta os resultados da secagem da 

pêra.  

O percentual de massa úmida da pêra correspondeu a 85,0%, conforme aponta a 

literatura de desidratação de alimentos. A massa total da pêra a secar foi de 1778,4g. A 

Amostra 1 ficava colocada próxima à entrada do secador, a Amostra 2 no meio e a Amostra 3 

próxima à saída do secador. O início do teste foi às 9h00 até às 15h00 e o reinício do teste foi 

às 11h00 até às 14h00 do dia seguinte. Após a secagem do primeiro dia, as pêras foram 

acondicionados em um dissecador para a manutenção da umidade. A disposição das amostras 

no secador estão exemplificadas na Figura 4.10 abaixo: 

 

 

Figura 4.10. Disposição das amostras no secador solar 

 

 

 

AMOSTRA 3 

AMOSTRA 2 

AMOSTRA 1 
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Tabela 4.4. Variação da massa das amostras de pêra na secagem solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A carga total da pêra, correspondente a 1778,4g, a perda de massa total correspondeu a 

81,0%, com massa de produto final de 338g, com percentual de massa de água correspondente 

a 15,0%, obtendo-se, portanto, uma perda de massa úmida de 80%.  

 O tempo total de secagem para a pêra, na carga testada, ficou em torno de oito horas e 

está compatível com os tempos de secagem apontados pela literatura, para a pêra - entre oito e 

10 horas.  

A Figura 4.11. Mostra o comportamento assumido pela perda de massa das amostras 

de pêra. 

 

TEMPO 
(hora) 

MA1 PA1 MA2 PA2 MA3 PA3 Urel  I 

(g) (%) (g) (%) (g) (%) (%) (W/m²) 

09:00 26 0 26 0 26 0 59,5 603 

10:00 24 7.7 22,3 14,2 23,7 8,9 61 937 

11:00 20,2 22,3 20,3 21,9 18,7 28,1 61 956 

12:00 16,8 35,4 16,9 35 15,1 41,9 59 911 

13:00 13,6 47,7 14,2 45,4 12,1 53,5 59  866 

14:00 11,3 56,5 11,8 54,6 9,7 62,7 65 713 

15:00 9,4 63,8 9,5 63,5 8 69,2 62 538 

11:00  9,4  63,8  9,5  63,5 8  69,2  61 947 

12:00 5,4 79,2 6,5 75 6,7 74,2 49 889 

13:00 4,7 81,9 5 80,8 5,2 80 50 840 

14:00 4,3 83,5 4,4 83,1 4,4 83,1  65  706 
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Figura 4.11. Perda de massa das amostras de pêra na secagem solar. 

 

Utilizando-se a equação 3.8, citada anteriormente, pode-se calcular o rendimento do 

processo de secagem da carga total, para a secagem de pêra. 

 

95,0
6,1511

)4,338-4,1778(
==pη  

 

A eficiência do processo de secagem da pêra, em relação à carga total ensaiada, 

correspondeu a 95%, o que representa uma boa eficiência do processo de secagem, obtida no 

secador proposto. Isso é explicado também pelo baixo tempo de secagem necessário para a 

obtenção de pêra seca. A figura 4.12. mostra  as pêras após o processo de secagem. 
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Figura 4.12. Pêras secas após processo de secagem. 

 

A Tabela 4.5 apresenta os resultados da secagem da maçã. O percentual de umidade 

da maçã corresponde a 85%, segundo a literatura de secagem de alimentos. A massa total da 

carga de maçã foi de 802,1 g. O início do teste foi às 9h30 até as 15h00 e o reinício do teste 

foi às 11h00 até as 14h00 do dia seguinte. Após a secagem do primeiro dia, as maçãs foram 

acondicionadas em um dissecador para a manutenção da umidade. 
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Tabela 4.5. Variação da massa das amostras de maçã na secagem direta em convecção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A carga total da maçã, correspondente a 802,1g, a perda de massa correspondeu a 

84,7%, com massa de produto final de 122,6g e um percentual de massa de água de 0,34%. A 

figura 4.13. Mostra o comportamento assumido pela perda de massa das amostras de maçã.  

 

TEMPO 
(hora) 

MA1 PA1 MA2 PA2 MA3 PA3 Urel  I 

(g) (%) (g) (%) (g) (%) (%) (W/m²) 

09:00 26 0 26 0 26 0 59,5 603 

10:00 23,3 10,4 23,6 9,2 23,8 8,5 61 937 

11:00 19,1 26,5 19,9 23,5 20,2 22,3 61 956 

12:00 15,4 40,8 16,3 37,3 16,7 35,8 59 911 

13:00 12,4 52,3 13,1 49,6 13,8 46,9 59  866 

14:00 10,1 61,1 10,5 59,6 11,3 56,5 65 713 

15:00 8,6 66,9 8,8 66,1 9,3 64,2 62 538 

11:00  8,6  66,9 8,8  66,1  9,3  64,2  61 947 

12:00 6,2 76,1 6,4 75,4 6,7 74,2 49 889 

13:00 4,9 81,1 4,8 81.5 5,1 80,4 50 840 

14:00 4,3 83,5 4,3 83,5 4,9 81,1  65  706 
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Figura 4.13. Perda de massa das amostras de maçã na secagem. 

 

Utilizando-se a equação 3.8, citada anteriormente, pode-se calcular o rendimento do 

processo de secagem da carga total, para a secagem da maçã.. 

 

 

99,0
9,686

)6,1221,802(
=

−
=pη

 

 

A eficiência do processo de secagem da maçã, em relação à carga total ensaiada, 

correspondeu a 99%, o que representa uma excelente eficiência do processo, obtida no 

secador proposto. As maçãs secas encontram-se na Figura 4.14. 
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Figura 4.14. Maçã após processo de secagem. 

 

 

4.4 CÂMARA FRIGORÍFICA (GELADEIRA) 

 

A Tabela 4.6. Mostra os valores do ensaio térmico da geladeira utilizada como câmara 

armazenadora. 
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Tabela 4.6 Ensaio térmico da câmara armazenadora a frio. 

Horário 

Temperaturas 

Tambiente Tinterna Texterna 

9:00 26,6 -0,7 25 

10:00 26,6 -0,8 26,5 

11:00 27,2 -0,9 26,9 

12:00 27,2 -0,9 27,0 

13:00 28,6 -0,8 26,0 

14:00 28,6 -1,0 25,1 

15:00 26,9 -1,3 24,6 

16:00 26,0 -1,2 23,5 

17:00 25,5 -1,0 23,8 

18:00 25,3 -1,0 24,2 

19:00 25,2 -1,2 23,1 

20:00 25,2 -1,3 23,1 

21:00 22,0 -1,3 22,5 

22:00 23,5 -1,3 22,0 

9:00 27,5 -0,3 26,1 

MÉDIA 24,6 1,0 25,9 

  

Os dados da tabela apresentada demonstram a boa eficiência térmica da câmara de 

armazenamento a frio proposta, onde se percebe um pequeno gradiente térmico entre a 
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temperatura ambiente e a da sua parede externa. A temperatura do gelo contido no interior da 

câmara esteve por 24 horas em torno de 0°C e só 72 horas após o início do teste é que o gelo 

tornou-se completamente líquido. 

 Os gráficos das Figuras 4.15 e 4.16 mostram os comportamentos das temperaturas 

externas da caixa, da temperatura ambiente e interna que comprovam sua boa eficiência 

térmica. 

 

 

Figura 4.15. Comportamento das temperaturas externas da geladeira e da temperatura ambiente. 
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Figura 4.16. Comportamento da temperatura interna da geladeira.  

 

O custo de fabricação da geladeira de volume interno correspondente a 250 litros a frio 

fabricada0 litros, fica em torno de R$ 100,00, que representa um valor de baixo custo, 

acessível á maioria dos pescadores ou comunidades destes. 

 

 

4.5 FORNO/FOGÃO TIPO CAIXA 

 

A Tabela 4.7 apresenta as contribuições energéticas provenientes da radiação solar que 

chegam ao absorvedor (forma retangular para assamento -  Aforma = 0,06m²)). 

 
 

Tabela4. 7. Energia que chega ao absorvedor. 
 

Origem da Potência  Local de 

aplicação  

Potência aplicada  

(W) 

Porcentagem 

(%) 

1. Radiação solar  Topo  125,8 35,9 

3. Radiação solar  Base  224,0 64,1  

Potência que chega a absorvedor  349,8 100  
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A Tabela 4.8 apresenta as energias envolvidas no processo de determinação da perda 

térmica do forno/fogão solar em estudo. 

 
 

 
Tabela 4.8. Potência perdida e rendimento do forno/fogão solar. 

 

Discriminação 
Potência 

(W) 

Porcentagem 

(%) 

1.Energia que entra no forno/fogão 

solar  

398,9 100 

2. Energia absorvida pelo absorvedor 279,8 0,70 

3- Perdas = (1 – 2) 119,1 30,0 

 
 

A eficiência do forno/fogão solar estudado ficou em torno de 70,0%, uma vez que a 

energia perdida correspondeu a 30,0% da energia que entra no recinto de assamento. Essa 

significa eficiência demonstra a viabilidade térmica do forno/fogão solar estudado, que se 

traduziu pela boa eficiência do isolamento térmico utilizado. 

A Tabela 4.9 apresenta os resultados médios horários do teste que avaliou a 

temperatura da superfície absorvedora do forno/fogão solar estudado e os gráficos das Figuras 

4.17 e 4.18 mostram o comportamento assumido por esses parâmetros. O forno/fogão solar 

foi colocado em exposição ao sol as 10:00 horas. A temperatura ambiente média foi de 36°C 

no período de realização do teste.  
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Tabela 4.9 Resultados médios horários do teste sem carga. 

TEMPO 

(Hora) 

Tinterna do forno 

(°C) 

T absorvedor 

(°C) 

I 

(W/m²) 

10h-11h 64,2 116,8 1009,7 

11h-12h 80,1 131,1 1017 

12h-13h 80,7 129,5 990 

13h-14h 86,8 115,7 908 

14h-15h 90,2 133,5 747 

MÉDIA 80,4 125,3 934,3 

 

 

Figura 4.17. Comportamento assumido pelos parâmetros medidos no teste sem carga 

. 
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Figura 4.18. Radiação solar global durante o período de realização do teste. 

As temperaturas máximas do absorvedor e do interior do forno correspondentes a 

125,3°C e 90,3°C, respectivamente, foram significativas, e próprias para proporcionar o 

assamento de alimentos. As temperaturas médias para esses parâmetros durante a duração do 

teste, em torno de 125,3°C e 82°C, respectivamente, também são adequadas para a obtenção 

do fim desejado.  O teste foi realizado para excelentes condições solarimétricas, com radiação 

direta máxima de 813,6W/m² e mínima de 596,8 W/m². 

Apesar das temperaturas do absorvedor e interna do forno/fogão construído serem bem 

inferiores a de fornos convencionais a gás, com temperaturas internas de até 250°C, os 

fornos/fogões solares anteriormente confeccionados e testados alcançaram níveis parecidos 

com os atingidos pelo forno/fogão solar em estudo e propiciaram a cocção de alimentos tais 

como bolos, pizzas, pães de queijo, macarrão, arroz, carne (GOMES, 2009, MELO, 2008).  

Em função das experiências realizadas com vários outros fogões, projeta-se uma 

viabilidade de utilização de tal forno concebido para a obtenção do fim desejado, qual seja a 

cocção de alimentos para uma família de baixa renda, minimizando os efeitos nocivos da 

utilização da lenha para a o meio ambiente e a vida. 

Realizou-se o assamento de uma pizza, cujos resultados dos parâmetros medidos 

encontram-se mostrados na Tabelas 4. 10.  O assamento completo da pizza de 460 g foi 

obtido em 20 minutos. O teste teve início as 10:50 horas . A temperatura ambiente durante o 

teste foi em média 36°C. 
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Tabela 4.10. Resultados dos parâmetros medidos no teste para assar uma pizza. 

Tempo 

(hora) 

Tabsorvedor 

(°C) 

Tinterna 

(°C) 

Id 

(W/m²) 

10:50 58 49 830 

10:55 73,5 68,7 920 

11:00 73,2 73,5 903 

11:05 76 79 895 

11:10 80 82 840 

Média 72,1 70,4 877,6 

 

Esse teste mais uma vez demonstrou a viabilidade térmica do forno pela obtenção da 

pizza assada em 20 minutos, embora esse tempo esteja bem acima do necessário para o 

mesmo fim, em um forno/fogão convencional, em torno de 12 minutos e as Figuras 4.19 e 

4.20 mostram o comportamento desses parâmetros.  

 

 

Figura 4.19. Comportamento assumido pelos parâmetros medidos no teste. 
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Figura 4.20. Radiação solar global durante o período de realização do teste. 

 

Outros fogões já ensaiados apresentaram tempo de assamento para a mesma pizza em 

torno de 15 minutos, para níveis de radiação similares. O revestimento das laterais do 

forno/fogão com espelho pode diminuir esse tempo, tornando-o mais competitivos em relação 

a outros fornos/fogões solares já estudados. Ressalte-se a relação custo-benefício apresentada 

pelo forno em estudo. A Figura 4.21 apresenta a pizza assada no forno/fogão proposto. 

 

 
Figura 4.21. Assamento da pizza 
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Outro teste operacionalizado com o forno/fogão foi o assamento de um bolo sabor 

goiaba, a partir da farinha produzida após um processo de secagem dessa fruta. A Tabela 4.11 

apresenta os resultados das temperaturas interna do forno e do absorvedor e da radiação solar 

global. O teste começou as 11:50 horas. A temperatura ambiente teve media em torno de 

35°C durante o teste. O completo assamento do bolo aconteceu em uma hora.  

 

Tabela 4.11 Resultados do teste para assamento de um bolo no forno/fogão proposto. 

Tempo 

(hora) 

Tabsorvedor 

(°C) 

Tinterna 

(°C) 

IG 

(W/m²) 

11:50 55 50 850 

12:00 66 60 910 

12:10 72,5 65 913 

12:20 73 70 930 

12:30 71 75 890 

12:40 72 75 877 

12:50 75 74 856 

MÉDIA 69,2 67 889,4 

 

As temperaturas internas do forno e do absorvedor estiveram bem abaixo das 

alcançadas com um forno convencional a gás. Porém, considerando-se que o tempo de 

assamento de um bolo em um fogão convencional a gás acontece em cerca de 40 minutos, o 

forno/fogão solar construído mostrou-se viável para assar esse alimento, principalmente pelo 

seu baixo custo. A radiação solar esteve em níveis de grande magnitude e as Figuras 4.22 e 

4.23 mostram o comportamento desses parâmetros. 
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Figura 4.22. Comportamento assumido pelos parâmetros medidos no teste sem carga 

 

 

Figura 4.23. Radiação solar global durante o período de realização do teste. 

 

Os testes operacionalizados demonstraram a viabilidade de uso do forno/fogão solar 

proposto e seu uso massivo pode ser de grande significância em uma política social de 

geração de emprego e renda para comunidades pobres, que poderiam produzir bolos a um 

baixo custo e usando uma energia limpa, ecologicamente correta e que promove o 

desenvolvimento sustentável, contribuindo para a redução do uso da lenha como fonte 

energética. A Figura 4.24 mostra o bolo assado no forno/fogão testado.              
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Figura 4.24. Assamento de um bolo no forno/fogão solar em estudo. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Em consonância com os objetivos definidos pode-se concluir de acordo com os dados 

escolhidos que: 

 

1. O compósito proposto mostrou-se viável para a fabricação de protótipos solares de baixo 

custo apresenta simples processos de fabricação e montagem. 

2. Todos os protótipos ensaiados demonstraram viabilidade técnica podendo ser fabricados a 

baixo custo, apresentando, portanto, baixa relação custo X benefício. 

3. O compósito em suas várias formulações apresentou propriedades térmicas e mecânicas 

compatíveis para a fabricação de protótipos solares, baixa condutividade térmica e 

apropriada resistência mecânica; 

4. A principal desvantagem encontrada foi a sua significativa massa que conduz a protótipos 

com elevado peso, embora isso não inviabilize a fabricação desses equipamentos solares, 

uma vez\ que os mesmos não precisam ser constantemente transportados. 
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