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1. RESUMO 

 

Foi estudada a transferência de energia de micro-ondas através de placas, 

mantas e flocos de isolante térmico sílico aluminoso. As amostras foram 

irradiadas com 1000 W de potência de micro-ondas de 2,45 GHz em um 

equipamento especialmente desenvolvido para esta finalidade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Em diversas aplicações, aquecer materiais por micro-ondas gera uma série de 

vantagens comparada a processos de aquecimento tradicionais (resistência 

elétrica, indução, etc) como um aquecimento mais rápido, mais seletivo e mais 

volumétrico. Porém as perdas de calor para o meio ambiente pelas paredes de 

um aplicador de micro-ondas são similares as perdas encontradas em 

equipamentos de aquecimento tradicionais. Estas perdas são um fator 

desfavorável em uma avaliação de eficiência energética de qualquer processo 

recorrendo quase sempre ao uso de isolantes térmicos para solucionar este 

problema. Como os mecanismos de interação das micro-ondas com os materiais 

dependem fortemente das propriedades dielétricas e magnéticas de cada 

material, se faz necessário encontrar um isolante térmico que apresente baixa 

perda dielétrica, isto é, que apresente características quase, ou totalmente 

transparentes as micro-ondas. Desde modo, este estudo visa se aprofundar no 

conhecimento sobre a interação das micro-ondas com um isolante térmico 

produzido a base de óxidos de alumínio e silício de altíssima pureza, isento de 

compostos orgânicos e com excelente estabilidade a altas temperaturas para 

contribuir, principalmente com o desenvolvimento de fornos de alta temperatura 

que utilizem a energia de micro-ondas como fonte de calor. 

 

3. OBJETIVO 

 

Quantificar a perda de energia quando um feixe de micro-ondas transpassa a 

amostra de isolante térmico (placa, manta ou flocos) com espessura de 50 mm. 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

As amostras de isolantes térmicos foram irradiadas por micro-ondas de 2,45 GHz 

em potencias efetivas de 1000 W e possuíam as seguintes dimensões: 60 mm 

de altura, 90 cm de largura e 50 mm profundidade. Os isolantes térmicos 

possuíam a mesma procedência e a mesma densidade variando apenas no 

formato que são comercializadas (placas ou mantas), admitindo-se assim que a 

composição das amostras fossem a mesma para todas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para promover a irradiação de micro-ondas nestes isolantes térmicos, foi 

desenvolvido pelo Laboratório de Micro-ondas do Instituto Mauá de Tecnologia 

o equipamento da figura 1 que é descrito a seguir. 

 

 

Figura 1: Diagrama esquemático do equipamento para irradiar micro-ondas sobre amostras de 
materiais 

 

A seção de teste para a irradiação por micro-ondas de isolantes térmicos é 

constituída por um flange com orifício retangular com as dimensões internas do 

guia de ondas e serve de suporte mecânico para da amostra em teste. De um 

lado da seção de teste está montado um gerador de micro-ondas de 2,45 GHz 

com potência regulável até 6 kW. Um circulador protege o gerador contra o 

retorno da energia refletida pelo sistema, direcionando-a através do acoplador 



direcional 2, para uma carga dissipativa que a elimina. Neste acoplador 2 mediu-

se a potência refletida de micro-ondas pelo sistema. Após o circulador, é 

montado o acoplador 1, no qual mediu-se a potência efetiva irradiada de micro-

ondas. Do outro lado da seção de teste, estão montados o acoplador 3 e uma 

carga de dissipação. No acoplador 3, mediu-se a potência de micro-ondas que 

consegui atravessar a amostra de isolante térmico em teste. Esta segunda carga 

de dissipação absorve as micro-ondas que transpassaram a amostra em teste, 

assegurando que somente uma quantidade mínima (ou nula) de energia fosse 

refletida de volta para a amostra. As potências irradiadas e refletidas que 

atravessaram os isolantes térmicos foram medidas com três medidores de 

potência conectados aos diferentes acopladores direcionais. A comunicação e a 

coleta de dados em computador foram realizadas por um software e analisadas 

posteriormente. 

   

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Nos ensaios de determinação das perdas de energia para o isolante térmico, 

nenhuma perda para o isolante em forma de placa, 1,8% de perdas para a manta 

isolante previamente queimada a 1000°C e 3,2% para a manta recém extraída 

da embalagem.  
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