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Resumo
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Como atender demandas de aulas práticas para graduandos, de dispositivos para pesquisas de Pós-graduandos e de
ensaios para empresas em um laboratório dotado de infraestrutura apenas suficiente para realizar medições de
propriedades físicas básicas? Nesse trabalho são apresentadas alternativas que foram adotadas para suprir essas
demandas.
Palavras-chave: Reaproveitamento; Equipamentos obsoletos; Laboratório.

Abstract
How to meet the demands of practical classes for undergraduate students, devices for research on graduate students and
tests for companies in a laboratory equipped with just enough infrastructure to carry out measurements of basic physical
properties? In this work, alternatives that have been adopted are presented.
Keywords: Reuse; Obsolete equipment; Laboratory.

1. INTRODUÇÃO
“Lugar destinado ao estudo experimental de qualquer
ramo da ciência, ou à aplicação dos conhecimentos
científicos com objetivo prático” – esta é a definição de
Laboratório, segundo o Dicionário Aurélio[1]. Como
esperado, ciência e prática aparecem juntas no verbete.
Modernamente, a definição foi ampliada para abranger
outras formas de experimentos, como aqueles realizados por
meio de simulações computacionais.
Uma função primordial do experimento, por vezes
esquecida, é despertar o interesse do Aluno para ciência. Isso
não necessariamente requer um laboratório. Mas, é nele que
o fenômeno pode ser demonstrado em condições
controladas, permitindo sua reprodução sem interferências
externas.
Há um consenso de que para despertar vocações deve-se
começar cedo. Na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental
[2]
, a palavra laboratório é citada quatro vezes: duas tratam
de laboratório de avaliação da qualidade da educação, uma
de laboratório da memória, e a última será mencionada
abaixo.
Sobre o ensino das ciências da natureza (p. 319), lê-se:
“... ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da
Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do
letramento científico”. Em seguida, define-se: “... apreender
ciência não é a finalidade última do letramento, mas, sim, o
desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o
mundo, importante ao exercício pleno da cidadania”[2].
Sobre os objetivos do ensino de ciências, encontra-se no
documento (p. 319): “Nessa perspectiva, a área de Ciências
da Natureza, por meio de um olhar articulado de diversos
campos do saber, precisa assegurar aos alunos do Ensino
Fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos
científicos produzidos ao longo da história, bem como a
aproximação gradativa aos principais processos, práticas e
procedimentos da investigação científica. Espera-se, desse
modo, possibilitar que esses alunos tenham um novo olhar
sobre o mundo que os cerca, como também façam escolhas e
intervenções conscientes e pautadas nos princípios da
sustentabilidade e do bem comum”[2].

O “caminho” até os objetivos traz a quarta e última
menção à palavra laboratório: “Para tanto, é imprescindível
que eles sejam progressivamente estimulados e apoiados no
planejamento e na realização cooperativa de atividades
investigativas, bem como no compartilhamento dos
resultados dessas investigações. Isso não significa realizar
atividades seguindo, necessariamente, um conjunto de etapas
predefinidas, tampouco se restringir à mera manipulação de
objetos ou realização de experimentos em laboratório”2.
Teóricos da educação com visões antagonistas, como
Karl Popper e Paul Feyerabend, concordam que o laboratório
é um local para corroborar ou refutar teorias[3], embora às
vezes essa última não seja considerada em sua plenitude.
Unir a teoria à prática não é atividade trivial. Os recursos
materiais são essenciais, mas o tempo de dedicação é
preponderante. Talvez seja essa a razão pela qual
laboratórios de ensino de ciências sejam espaços cada vez
mais raros em escolas públicas do Brasil. Já foi diferente.
Em 1976, na distante Boa Vista, capital do então
Território Federal de Roraima, o Ginásio Euclides da Cunha
possuía laboratório para ensino de ciências. Era equipado e
contava com professores habilitados a ministrar práticas de
Física, Química e Biologia. Dissecavam-se sapos para
identificar órgãos vitais, realizavam-se testes de urina para
determinar o teor de açúcar, coletavam-se amostras de
sangue para identificar o fator Rh, misturavam-se
componentes químicos para produzir reação de liberação de
hidrogênio que enchia balões que eram lançados fora da
Escola. Sob a batuta firme da Irmã Irene Kotchewicz,
Professores, Servidores e Alunos realizaram naquele ano a I
Feira de Ciências do GEC, que contou com participação
maciça de familiares e amigos. Levou o prêmio de 1º lugar o
Aluno que idealizou, projetou, construiu, testou e lançou um
foguete e, depois, negou-se veementemente a revelar a
fórmula secreta do propelente.
Durante as décadas de 1970 e 1980, em Natal – RN, por
meio de um acordo com a Secretaria de Educação, alunos da
rede privada tinham aulas nos laboratórios da Escola
Estadual Anísio Teixeira, que eram equipados com módulos
de ensino de Física, Química e Biologia. Em 1986, juntando
o que restou desses laboratórios, Professores conseguiram
revitalizar o espaço para aulas práticas, alternando a
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ocupação da sala e o uso de equipamentos. Hoje, está
novamente desativado.
Por que discutir laboratório para os ensinos fundamental
e médio se o que vai ser tratado aqui diz respeito a
laboratório para ensino superior? A explicação poderia ser
longa, mas, será restrita ao comentário de uma situação
peculiar: estamos recebendo Alunos que, solicitados a
utilizar régua, começam a medir a partir do “1”. Exceto nos
casos de egressos dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, poucos conhecem um paquímetro ou
sabem manuseá-lo corretamente. Apesar da ênfase à questão
educacional, no presente trabalho também serão discutidas
estratégias adotadas para transformar uma sala vazia em
local de ensino, pesquisa e extensão.

garimpava peças para montar os dispositivos de seus projetos
de pesquisa. Assim, quando da criação do LTC, a mesma
estratégia foi adotada.
Conquistada em 2000 de forma, digamos, pouco
ortodoxa, a sala vazia foi progressivamente transformada em
local para montagem de experimentos didáticos e
desenvolvimento de trabalhos de Iniciação Científica e
Mestrado[4]. Criou-se uma parceria com o DMP, permitindo
a construção de dispositivos para ensino e pesquisa. Nas
figuras 2 a 10 podem ser observados alguns resultados da
parceria.

2. LTC / UFRN
“Ofertar disciplinas experimentais para cursos de
graduação e pós-graduação, concomitante a atividades de
pesquisa e extensão” – esse é o objetivo definido no projeto
de criação do LTC, em 03/07/2000. Na prática, tinha-se
apenas uma sala vazia. Contudo, havia uma vantagem:
conhecia-se uma estratégia para trilhar o caminho.
Como membro do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica da UFRN, Prof. Barrozo Leite de
Medeiros insistia em fazer pesquisa experimental, mesmo
sem recursos. Nos 8 m² de sua própria sala, munido apenas
de multímetros e termopares, ele orientou pesquisas que
resultaram, por exemplo, em um dispositivo para estimar a
umidade do solo, um registrador de variações de temperatura
com resolução de décimos de grau e um pedido de patente
para uma parede adequada ao clima dos trópicos (fig. 1).

Fig. 2 – Material e equipamentos descartados no DMP e
transferidos ao LTC.

Fig. 3 – Mesa hospitalar que virou bancada de laboratório.

Fig. 1 – Parede para promover transferência de calor por
convecção, desenvolvida em pesquisa de mestrado no
PPGEM/UFRN.
O segredo do Prof. Barrozo era simples: buscar na UFRN
ou fora dela material que pudesse ser reaproveitado e,
quando isso não fosse possível, usar recursos próprios. O
DMP – Departamento de Material e Patrimônio da UFRN
era sua maior fonte. Em meio a equipamentos hospitalares
quebrados, móveis usados e instrumentos descartados, ele
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Fig. 6 – Dispositivo para estimativa da emissividade térmica
de superfícies radiantes, feito a partir de equipamentos
descartados no DMP / UFRN.

Fig. 4 – Móvel hospitalar com rodas, transformado em portaferramentas (adquiridas com recursos próprios).

Fig. 7 – Bobinas de equipamento eletrônico, descartadas no
DMP / UFRN e aproveitadas para compor dispositivo
didático de análise da variação da resistência elétrica em
função da temperatura.

Fig. 5 – Aparelho para experimento de Charles – Lussac,
construído a partir de uma cafeteira.

Fig. 8 – Bancada de refrigeração, montada a partir de
bebedouro, geladeira e serpentina de condicionador de ar
obtidos no DMP / UFRN.
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Fig. 9 – Dispositivo para demonstração de processo de
transferência de calor com mudança de fase.

3. DEMANDAS EM ENSINO

Os dispositivos didáticos construídos com ajuda dos
parceiros, além daqueles obtidos por meio de projetos ou
compras pelos departamentos parceiros do LTC, atendem
basicamente aos Alunos das disciplinas sob responsabilidade
da Câmara de Termociências da Engenharia Mecânica da
UFRN. A cada ano, tenta-se melhorar a qualidade das
práticas e ampliar a oferta. Como forma de se manter
atualizado sobre equipamentos modernos e, principalmente,
sobre novos procedimentos, são realizadas visitas a outros
laboratórios, entre eles, o LabMetrol.

Fig. 10 – Dispositivo para experimento de Boyle – Mariotte,
montado com peças obtidas no DMP / UFRN.
Alguns equipamentos foram totalmente recuperados por
meio de manutenção elementar e hoje desempenham suas
funções, sendo utilizados para ensino, pesquisa e extensão,
como é o caso do aquecedor ilustrado na fig. 11.

O Laboratório de Metrologia da UFRN é considerado um
dos melhores do país. As disciplinas Metrologia Industrial,
Cálculo de Incerteza de Medição, Metrologia de Pressão e
Metrologia de Massa são ministradas de modo a
proporcionar ao Aluno a concomitância entre teoria e prática,
ocasião em que se faz uso de instrumentação e se aplicam
técnicas metrológicas idênticas àquelas empregadas na
indústria.
Além das atividades em Ensino, atendem-se demandas da
indústria alimentícia, energia, petróleo e gás, prestadoras de
serviços e das forças armadas, executando-se calibrações e
manutenções de instrumentos de medição de grandezas
dimensionais, pressão, força e massa. Fruto de quase 40 anos
de trabalho árduo da equipe liderada pelo Prof. Luiz Pedro
de Araújo, que iniciou suas aulas na década de 1980 com
paquímetros doados pela Starrett Brasil Instrumentos de
Medição e continua à frente das atividades, o laboratório
serve de referência ao LTC. Na fig. 12, Técnicos do
LabMetrol calibram instrumentos de medição de pressão de
uma empresa de gás em Macaíba – RN.

Fig. 11 – Dispositivo com aquecimento termo-resistivo para
análise de mudança de fase de líquidos.
Graças ao esforço de Alunos de I. C. e Mestrandos,
resultados começaram a ser obtidos. A publicação dos
resultados, os prêmios conquistados e os pedidos de patentes
protocolados permitiram criar uma produção mínima e
necessária para se pensar na possibilidade de concorrer a
financiamentos para pesquisa por órgãos de fomento. A
primeira proposta foi aprovada após 12 resultados negativos.
Desse modo, foi possível equipar o LTC com instrumentação
mais moderna (e.g., o multímetro visto na fig. 7).
Hoje, o LTC dispõe de infraestrutura para realizar
estimativas de temperatura, massa, umidade, fluxo de ar, de
grandezas
elétricas
e
de
propriedade
térmicas
(condutividade, difusividade, resistividade e capacidade
calorífica).

Fig. 12 – LabMetrol / UFRN atendendo demanda em
Metrologia na grandeza pressão.

Se Alunos da Engenharia Mecânica estão bem servidos
no que diz respeito a práticas em Metrologia, qual o motivo
da preocupação com Alunos de outros cursos? Novamente,
recorre-se à menção de um caso peculiar. Durante uma
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prática da disciplina Laboratório de Mecânica dos Fluidos,
Alunos de outra engenharia foram solicitados a estimar o
volume de sólidos regulares para, depois, pesá-los e calcular
as respectivas densidades. A surpresa (desagradável) ocorreu
durante o uso do paquímetro. Naquele instante, percebeu-se
o risco de uma turma de engenheiros se formar sem ter
contato com o instrumento que representa a própria
categoria.
Pode ser uma visão anacrônica, mas, os autores deste
artigo acreditam que, assim como o médico se apresenta com
um estetoscópio pendurado no pescoço, o engenheiro
poderia trazer um paquímetro no bolso da camisa. Ao
discutir a questão com Professores de outras engenharias do
Centro de Tecnologia da UFRN, de outros Centros e até de
outras Instituições (IFRN e UFERSA), foi constatado se
tratar de um problema comum. A partir daí duas decisões
foram tomadas: (1ª) iniciar toda e qualquer disciplina
ministrada no LTC com uma breve introdução à Metrologia,
seguida de práticas utilizando o paquímetro, e (2ª) criar
meios para atender a outros cursos que lidam com grandezas
metrológicas apenas de modo teórico.
A ideia de proporcionar aos Alunos de disciplinas
teóricas das áreas tecnológica, exatas e humanas a
possibilidade de contato direto com instrumentos
metrológicos resultou em uma parceria do LTC com
Professores dos departamentos de Arquitetura, Física,
Geografia e Engenharia Têxtil da UFRN, além de
Professores do IFRN e da UFERSA, para desenvolver
projeto de Ensino dedicado à questão. Submeteu-se e obtevese aprovação junto à PROGRAD / UFRN da proposta de
projeto
de
ensino
Laboratório
de
Práticas
Multidisciplinares. Na tab.1 apresentam-se algumas
disciplinas com interface em Metrologia contempladas no
projeto.

Fig. 13 – Práticas em Metrologia ministradas no LTC para
Alunos do Bacharelado e Licenciatura em Geografia da
UFRN.
Além de aulas, são ministrados treinamentos na forma de
mini-cursos e cursos de extensão, além acompanhamento em
visitas aos laboratórios que integram a parceria na UFRN
( LTC, LabMetrol, LabCon, LabTex e LabMat), no IFRN
Campus Natal (Laboratório de Mecânica) e no INPE (ao
Laboratório de Variáveis Ambientais Tropicais – LAVAT,
resultado de outra parceria). Na fig. 14, vê-se a oferta do
curso de extensão (20 horas) Mecânica dos Fluidos Prática
aos Alunos do IFRN de Mossoró – RN durante a EXPOTEC
2017, junto a ofertas de minicursos.

Tab. 1 – Disciplinas com conteúdo atinente à Metrologia
Departamento

Disciplina

Arquitetura

Conforto Ambiental I

Eng. Mecânica

Sistemas térmicos I

Eng. Têxtil

Higiene e Segurança do Trabalho

Física

Transições de Fase

Geografia

Meteorologia e Climatologia

No projeto, Alunos de graduação recebem treinamento
elementar em metrologia nas grandezas comprimento,
volume, massa, temperatura e pressão, além de realizar
experimentos básicos sobre densidade de sólidos e líquidos,
medição de fluxo de fluidos e transferência de calor (fig. 13).

Fig. 14 – Chamada para minicursos e curso de extensão
oferecidos durante a EXPOTEC 2017 – IFRN Mossoró/RN.

3.1 FORMANDO FORMADORES

Quase metade do quadro de professores do Ensino Médio
no Brasil não possui formação específica na disciplina que
leciona. A situação da Física é a mais grave – menos de
30 % possuem formação específica na área[5]. Se ensinar a
teoria constitui um desafio, realizar práticas de aplicações da
teoria soa utópico. Ano após ano, turmas do Ensino Médio se
formam sem qualquer experiência que evidencie a relação
entre teoria e prática. Em consequência, há uma enorme
distância entre o conteúdo ministrado e a realidade cotidiana.
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Esse talvez seja o motivo pelo qual constitui exceção o caso
do Aluno egresso de escola pública que chega à universidade
com conhecimento mínimo sobre o uso de algum
instrumento metrológico, até mesmo de uma régua –
conforme já citado. Isso atrasa ou até compromete a
preparação do profissional das áreas científica e tecnológica
formados na UFRN. A saída desse impasse pode ser mais
simples do que se imagina.
Talvez não seja imprescindível dispor de espaço físico
específico como o de um laboratório para se conduzir
experimentos. Pode-se começar com demonstrações em sala
de aula, mesmo que durante o procedimento o Aluno fique
limitado a uma atitude passiva, sem contato direto com o ato
de mensurar o fenômeno. É uma proposta que contraria o
mínimo que se espera de uma prática. Porém, dentro da
realidade da Escola pública, é uma alternativa relativamente
simples e barata para preencher, temporariamente (esperase), uma lacuna no ensino das ciências. Isso requer
treinamento do Professor, especialmente daquele que não
possui formação em Física.
Por meio de contato entre o IFRN Campus Natal e a
Secretaria de Educação do RN, o projeto Laboratório de
Práticas Multidisciplinares foi estendido a profissionais do
Ensino Médio da rede pública do Rio Grande do Norte, que
realizam cursos de aperfeiçoamento no Instituto de Educação
Superior Presidente Kennedy, em Natal - RN. Na figura 15,
vê-se a primeira experiência dessa parceria – Professores da
rede estadual participam de treinamento em metrologia
básica, ministrado na UFRN por membros do projeto, em
2017. O evento teve uma versão “à distância” em 2020.

turmas; escassez de dispositivos didáticos; e, pela própria
situação das montagens dos dispositivos, impossibilidade de
alternância no uso de equipamentos por dois laboratórios. O
que fazer? Nesse caso, optou-se pelo adiamento do início das
aulas e tratou-se de buscar opções.
Recorreu-se à fórmula já conhecida de visitar o DMP e
buscar peças e equipamentos descartados. A estratégia
funcionou: dentro do curto espaço de tempo disponível
(quatro semanas), foi possível construir dispositivos
didáticos simples, mas com capacidade para demonstrar
alguns dos princípios fundamentais da Mecânica dos
Fluidos. Nas figuras 16 a 23 observam-se alguns módulos de
ensino construídos.

Fig. 16 – Bocal para estudo do fluxo de ar, feito de um cone
de sinalização, um tubo de PVC e um ventilador, montados
em uma armação de mesa quebrada.

Fig. 15 – Treinamento em metrologia oferecido a
Professores da rede pública de ensino do RN, pela parceria
IFRN – UFRN – Secretaria de Educação do RN

3.2 CASO ESPECIAL

Considere-se a situação (real) na qual, devido a eventos
não planejados pelo departamento, um Professor é
incumbido de ministrar aulas práticas de uma disciplina para
qual ele nunca havia preparado sequer um único
experimento. Como o departamento já dispõe de um
laboratório dedicado especificamente à disciplina, resta ao
Professor consultar roteiros, treinar a reprodução das práticas
e aplicá-las. Contudo, as condições de contorno são
complexas: coincidência de horários; limitações de espaço –
eliminando a possibilidade de concomitância da presença das

Fig. 17 – Manômetro de coluna de líquido, utilizado para
estimativa da densidade, feito de mangueira d’água, pedaços
de trena e restos de uma porta.
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Fig. 20 – Mini túnel de vento com seção circular, obtido de
material descartado no DMP.

Fig. 18 – Coluna de escoamento de líquidos, para
demonstração do princípio de conservação de massa: um
suporte de balança, uma garrafa PET, uma mangueira
incolor, duas torneiras e um tubo de PVC.

Fig. 21 – Mini túnel de vento com seção retangular, e
ventilador do 1° computador da UFRN.

Fig. 19 – Dispositivo para análise da relação vazão / pressão,
feito a partir de uma cafeteira industrial descartada no DMP.
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4. DEMANDAS EM PESQUISA

No instante da conquista do espaço físico (literalmente,
uma sala vazia), era urgente produzir resultados. Como
qualquer pesquisador em início de carreira sabe, esse
algoritmo está errado. São necessários anos de labuta diária e
aporte de recursos financeiros consideráveis para se começar
a pensar em produzir algo que seja, pelo menos, publicável.
Porém, o contexto da ocupação da sala permitia o luxo de
seguir o algoritmo convencional. Assim, restou pular etapas.
Despesas com ferramentas, material de consumo e
serviços (e. g., trocar a fechadura da sala) foram divididas:
50 % do Professor e 50 % de Alunos de graduação
(voluntários de Iniciação Científica) e Mestrandos do
PPGEM / UFRN.
Como instrumentação básica, haviam: termômetros,
termopares, multímetros, fontes AC / DC, um osciloscópio
da década de 1980 e uma furadeira da década de 1970,
herança do Prof. Barrozo Leite de Medeiros, que, graças ao
zelo com o patrimônio público, deixou tudo em perfeitas
condições de funcionamento – e funcionam até hoje.

Fig. 22 – Dispositivo para estimativa do Número de Reynolds,
de mangueiras, suporte de tela e tampa de armário.

Iniciou-se a pesquisa com temas da área de
especialização do Coordenador do LTC: transferência de
calor por convecção livre – aquele modo de troca de energia
de baixíssima eficiência, desprezado nos projetos de
ventilação, mas, presente em qualquer processo, seja natural
ou artificial. O primeiro projeto tratou do aproveitamento da
radiação solar para indução de fluxo de ar em canais. A ideia
era usar a energia abundante na região Nordeste do Brasil
para tentar reduzir um de seus efeitos deletérios, i.e., o
desconforto térmico em habitações. Se pareceu coerente, o
dispositivo experimental para quantificar o fenômeno
decepcionou a todos que o conheceram – garrafas de
plástico, com uma placa de aço na parte interna sustentada
por hastes de metal (fig. 24).

Fig. 24 – “Ventilador solar” – garrafas pet, placa de aço da
sucata do DMP e suporte obtido na oficina do pai do Aluno.

Fig. 23 – Montagem para análise da relação pressão de
coluna d´água x jato, de tubo PVC e mangueira.

Faltava medir o fluxo de ar induzido pelo aquecimento da
placa recoberta com tinta preto-fosco, inserida no interior do
tubo e aquecida por energia solar. O AFQ – anemômetro de
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fio quente, é o medidor adequado[6] a pequenos fluxos de ar,
como aqueles devido à convecção livre.
Ferramenta essencial para qualquer pesquisa dessa linha,
o AFQ ainda não estava disponível no LTC. Assim, optou-se
por P. I. V. (particle image velocimetry) usando S. T. T.
(smoke tracer technique). Para tanto, construiu-se um
gerador de fumaça – resistência eletricamente isolada, fixada
no interior de recipiente metálico para fluido (silicone
líquido), alimentada por fonte CC regulável (construída pelo
Prof. Barrozo). Na fig. 25 vê-se o resultado.

Fig. 26 – Prêmio de Iniciação Científica conferido ao Aluno
Pedro Batista de Oliveira Jr., CIC / UFRN 2002.
Funciona? De verdade? Claro que não! Ninguém em sã
consciência abriria furos no teto da própria casa, instalaria
garrafas pet contendo placas de aço enegrecidas e esperaria
promover ventilação capaz de resultar em conforto térmico.
Contudo, em escala de laboratório, funcionou perfeitamente!
O mais importante, além da motivação dos membros do
LTC, foi conquistar credibilidade. Novos equipamentos
foram adquiridos graças ao apoio da Coordenadora do
PPGEM / UFRN, Profa. Eve Maria Freire de Aquino. O
primeiro a ser comprado foi um AFQ, com resolução de 0,01
m/s.

4.1 FUNÇÕES ESSENCIAIS

Fig. 25 – Gerador de fumaça para estimativa do fluxo de ar
em canais, construído no LTC a partir de sucatas do DMP.

O resultado da pesquisa, intitulado Convecção natural
em canal inclinado[7], foi apresentado no Congresso de
Iniciação Científica da UFRN, em 2002, recebendo
premiação na área de Ciências Exatas e Tecnológicas (fig.
26).

A UFRN possui 97 cursos de graduação e 179 cursos de
pós-graduação. Sediadas no Centro de Tecnologia – CT, há
12 graduações e 17 pós-graduações. No que concerne à
pesquisa e seus produtos finais – TCCs, monografias,
dissertações, teses, patentes, pareceres técnicos, etc., o
suporte aos cursos é suprido pelo Núcleo Tecnológico
Industrial – NTI / UFRN.
Como parte do NTI e dedicado às ciências térmicas, o
LTC tem como uma de suas atribuições atender demandas na
grandeza metrológica temperatura. Portanto, após a
ocupação da sala vazia que se tornaria o laboratório, a
primeira meta foi montar uma bancada para construção e
calibração de medidores de temperatura, visando atender às
pesquisas de graduação e pós-graduação. Essa meta foi
atingida cinco meses após a criação do LTC, tendo como
parceiro o Departamento de Engenharia Mecânica da USP /
São Carlos. Na fig. 27, veem-se os equipamentos que
compõem a bancada de fabricação de sensores térmicos
construída no LTC.
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Fig. 27 – Bancada do LTC / UFRN para fabricar sensores.

4.2 A SERVIÇO DA UFRN
Além de termopares, também podem ser fabricados
outros tipos de sensores (fig. 28). A versatilidade da bancada
permite que ela seja adaptada para soldagem de sensores
diretamente na amostra a ser investigada (fig. 29) ou ser
desmontada para atender demandas fora do LTC (fig. 30).

Fig. 28 – Termo-resistência de prata-platina, de equipamento
do Laboratório de Corrosão / UFRN.

Fig. 29 – Soldagem de termopar em amostra para pesquisa
do Laboratório de Manufatura / UFRN.

Fig. 30 – Manutenção de sensores térmicos de um forno de
análise de cerâmicas, do DeMat /UFRN.
4.3 PESQUISA EM TERMOCIÊNCIAS

Para desenvolver pesquisa em Termociências, quando os
recursos são limitados, muitas vezes o pesquisador tem de
construir o instrumento que coletará as informações sobre o
fenômeno investigado. Daí a importância da parceria entre o
LTC e o DMP, que dispõe de peças e partes de equipamentos
que podem ser adaptadas às necessidades da pesquisa.
Dentro dessa perspectiva, procurou-se dotar o LTC de
um dispositivo para análise da transferência de calor em
materiais isolantes térmicos – uma resistência elétrica
embutida em um soquete de cerâmica que, por sua vez, é
embutido em um tubo de aço, em torno do qual se instala o
material a ser investigado e, depois, inserem-se termopares
em sua superfície (fig. 31), tudo feito a partir de material
coletado no DMP.
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Fig. 31 – Dispositivo para estudo de isolantes térmicos.
Quando ainda não havia a parceria com o CRN – Centro
Regional do Nordeste, do INPE – Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, um dos estudos realizados em conjunto
pelo LabCon (Laboratório de Conforto Ambiental, do
Departamento de Arquitetura da UFRN), surgiu a
necessidade de testes com materiais submetidos à radiação
solar.
Para simular o processo de transferência de calor por
radiação em condições controladas, i.e., dentro de
laboratório, foram construídos um banco de lâmpadas
incandescentes (fig. 32) e um dispositivo para estimar a
relação entre a temperatura atingida pelas amostras e a
distância à fonte térmica. Esse dispositivo constou de um
suporte para fixação das amostras em três alturas diferentes,
uma placa de plástico para sombrear a parte inferior das
amostras e eliminar a interferência da radiação emitida /
refletida pelo solo, termopares para registro das temperaturas
e cúpulas de vidro para encapsulamento das amostras – para
reduzir os efeitos da convecção.
Na fig. 33 observa-se o dispositivo sendo testado sob
radiação solar, antes de ser aplicado às medições em
laboratório. As poucas peças utilizadas nas montagens que
não foram encontradas no DMP foram obtidas pelos alunos
em sucatas. Apenas as lâmpadas incandescentes foram
compradas.

Fig. 32 – Banco de lâmpadas incandescentes, para estudo da
transferência de calor em amostras de materiais.

Fig. 33 – Dispositivo para análise da absorção de calor por
amostras submetidas à radiação térmica.
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Uma demanda de pesquisa do PPGEM / UFRN sobre
materiais compósitos levou à construção de uma câmara de
intemperismo, com controles para variações de temperatura,
umidade e fluxo de ar (fig. 34). A câmara foi construída por
um Aluno de graduação em Engenharia Mecânica da UFRN.
Posteriormente, a câmara foi destinada a pesquisas sobre
envelhecimento de madeiras, no Programa de Pós-Graduação
em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU / UFRN.

Após um período utilizando o condutivímetro
pertencente aos Departamentos de Física e de Geologia da
UFRN, estabeleceu-se uma parceria entre o LTC, o
Departamento de Engenharia de Materiais – DeMat / UFRN
e o Programa de Pós-Graduação em Ciência de Engenharia
de Materiais – PPGCEM / UFRN para compra de um
analisador térmico, capaz de medir condutividade,
difusividade, resistividade e capacidade calorífica. Na fig. 36
vê-se o analisador térmico adquirido sendo utilizado em uma
pesquisa realizada em parceria com a UEMA – Universidade
Estadual do Maranhão, sobre compósitos de celulose
fabricados a partir de material descartado por indústrias de
madeiras[9].

Fig. 34 – Câmara de intemperismo construída por Aluno do
Departamento de Engenharia Mecânica da UFRN, para
análise de envelhecimento de materiais.

4.4 DEMANDAS EXTERNAS
Figura 36 – Analisador térmico em uso durante pesquisa
conjunta UEMA – UFRN.
Quando a bancada de fabricação de sensores térmicos se
tornou operacional, o LTC recebeu pedido para construção
de dispositivo semelhante, destinado ao Laboratório de
Termofluidos do Colégio Técnico Industrial Prof. Mário
Alquati, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS. A demanda foi atendida (fig. 35) sem implicar em
qualquer ônus à UFRGS, ficando estabelecida parceria entre
as Instituições.

Fig. 35 – Esquema da parte eletrônica do dispositivo de
soldagem de termopares, construído para FURG, com base
em modelo proposto por Lombardi[7].

Da UFAL – Universidade Federal de Alagoas, veio o
pedido de análise de desempenho térmico de compósito de
cerâmica expandida e material aglutinante (fig. 37), para
uma pesquisa de mestrado.

Fig. 37 – Compósito desenvolvido na UFAL,
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preparado para análise no LTC / UFRN.
A parceria entre UFAL e LTC foi estabelecida e a
pesquisa foi realizada usando-se o banco de lâmpadas do
laboratório, onde a distância entre a fonte e as amostras foi
estimada por meio do dispositivo para análise de absorção de
calor (fig. 33). Na fig. 38 observa-se um dos testes em
andamento.

LAVAT, estão disponíveis livremente e podem ser acessados
na página do CRN (www.crn.inpe.br).

Fig. 39 – Estação solarimétrica de Natal – RN,
parceria INPE / UFRN, com apoio da FINEP.

Fig. 38 – Análise de desempenho térmico de compósito, para
pesquisa de mestrado da Universidade Federal de Alagoas.
4.5 PARCERIA COM O INPE – CRN
Em 2005, a nova chefia do Centro Regional do Nordeste
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – CRN / INPE
procurou a UFRN visando estabelecer parcerias para
desenvolvimento de pesquisas. Naquele momento, o LabCon
e o LTC haviam firmado parceria em um projeto financiado
pela FINEP para pesquisa sobre conforto térmico em
habitações adequadas ao clima do Nordeste do Brasil. O
projeto previa a compra de equipamentos para monitorar
variáveis climáticas e solarimétricas.
Após entendimentos estabelecidos com a Direção do
INPE, em São José dos Campos – SP, foram obtidos
recursos complementares aos obtidos da FINEP, sendo
destinados à aquisição de uma estação solarimétrica,
instalada no Laboratório de Variáveis Ambientais Tropicais
– LAVAT / CRN – INPE (fig. 39).
Cabe registrar que, entre os equipamentos para
montagem da estação (importados), o medidor de radiação
solar direcional necessitou de um dissipador de calor,
demanda atendida graças à disponibilidade de peças
descartadas no DMP (radiador de automóvel).
Desde que foi firmada a parceria entre LAVAT / INPE,
LTC e LabCon, os grupos interagem em projetos de pesquisa
que têm rendido, trabalhos de I.C.[11], TCCs, dissertações de
mestrado[12], teses de doutorado[13], trabalhos apresentados
em eventos científicos[14, 15, 16], prêmios e artigos publicados
em revistas – inclusive na área de saúde pública[17].
É importante destacar que os dados coletados pela
estação solarimétrica, assim como dados de sondagens
atmosféricas realizadas por meio de balões lançados do

5. DEMANDAS DE EMPRESAS

Instituições federais prestam serviços às empresas,
realizando diagnósticos e emitindo pareceres técnicos. Sendo
um laboratório dedicado às Termociências, as demandas
mais constantes no LTC são de análise de propriedades
térmicas de materiais, eficiência de isolação térmica,
estimativa de fluxo de fluidos e, principalmente, medições de
temperatura.

5.1 QUANTIFICAR, MODIFICAR E INOVAR
A primeira parceria entre o LTC e uma empresa ocorreu
em 2001, com a Proquinor Produtos Químicos do Nordeste
S. A. Inicialmente, foram realizados estudos sobre
propriedades térmicas dos produtos da empresa,
desenvolvidos com base no óleo de rícino, extraído da
semente da mamona (fig. 40).
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Fig. 40 – Produtos da Proquinor S.A. analisados no LTC.
Após a criação de um banco de dados sobre propriedades
dos compósitos fabricados pela Proquinor S. A., iniciou-se
um conjunto de pesquisas sobre possibilidades de aplicações
diversas do poliuretano de mamona. As pesquisas renderam
TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado,
trabalhos para congressos e artigos para revistas[18, 19, 20].
Novos compósitos foram desenvolvidos (fig. 41) e, a partir
deles, patentes foram solicitadas[21] (fig. 42).
Fig. 42 – Pedido de patente de compósito de PU de mamona
desenvolvido no LTC.
5.2 PARCERIAS EM PROJETOS

Fig. 41 – Compósito de poliuretano de mamona criado em
pesquisa de mestrado (PPGEM/UFRN) desenvolvida no
LTC.

A primeira proposta de projeto de pesquisa com
financiamento aprovada (após 12 reprovações) ocorreu
durante a crise de abastecimento de energia que se instalou
no país em 2001 – período denominado de “apagão”. Graças
à obrigatoriedade de destinação de 30 % dos recursos para
projetos da região Nordeste, à parceria com o LabCon, às
parcerias com os departamentos de Engenharia Civil e de
Arquitetura da UFPI, à parceria com o Departamento de
Engenharia Mecânica da UFCG, à parceria com o CRN /
INPE e, principalmente, às parcerias com as empresas da
construção civil Tecleve Indústria e Comércio Ltda. e Dois
A Engenharia e Tecnologia Ltda. (uma vez que o órgão
financiador exigia contra-partida de empresa), a proposta
Sistemas construtivos alternativos para redução do consumo
de energia elétrica na climatização de ambientes recebeu
crédito da FINEP em 2003.
A pesquisa constaria de três etapas: desenvolvimento de
elementos construtivos com novos materiais ou com
materiais convencionais modificados (tijolos branco, oito
furos e de cimento); desenvolvimento de sistemas
construtivos (blocos e placas); e desenvolvimento de
protótipos.
Os testes dos novos materiais para fechamentos verticais
(paredes) e horizontais (coberturas) ocorreriam sob duas
situações: laboratório (testes “indoor”) e campo (testes
“outdoor”). Assim, era necessário dotar o LTC de condições
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para realizar ensaios e conseguir espaço físico para os testes
em campo.
Como o LTC ainda não possuía um medidor de
propriedades térmicas, foi estabelecido uma parceria com os
departamentos de Física e de Geologia da UFRN, que
dividiam a responsabilidade sobre o condutivímetro da
Amter Corporation (fig. 43).

Fig. 43 – Condutivímetro dos departamentos de Física e de
Geologia da UFRN.
Devido às demandas de vários departamentos da UFRN,
havia limitações de tempo para uso do condutivímetro.
Mesmo assim, muito foi feito. Quando a parceria entre o
LTC, o Deptº. de Engenharia de Materiais e o Programa de
Pós-Graduação em Ciência de Engenharia de Materiais –
PPGEA / UFRN foi estabelecida, prevendo a prestação de
serviços metrológicos de variáveis térmicas de compósitos,
solicitou-se um medidor de propriedades térmicas para uso
no LTC.
Com o pedido atendido, optou-se pelo analisador térmico
KD2 Pro, da Decagon Devices, Inc. O LTC passou a realizar
estimativas de condutividade, difusividade, capacidade
calorífica volumétrica e resistividade de amostras de
materiais (Fig. 44). Até hoje, esse foi um dos itens mais
caros e uma das maiores conquistas materiais do laboratório,
conferindo autonomia aos pesquisadores que atuam no LTC.

Fig. 44 – KD2-Pro Thermal analizer / Decagon Devices Inc.

As demandas de empresas surgiram inicialmente do ramo
da construção civil. Em alguns casos, eram empreendedores
que ainda não possuíam empresa – e.g., empreendedor
interessado em desenvolver projeto na área de madeiras de
reflorestamento, que necessitou dos serviços do LTC para
análise das características térmicas de espécies plantadas em
sua propriedade (fig. 45).

Fig. 45 – Análise de propriedades térmicas de amostra de
espécie vegetal, realizada no LTC utilizando o KD2 Pro.

Para complementar a análise realizada por meio do novo
equipamento, planejou-se dotar o LTC de infraestrutura com
capacidade para realizar testes de desempenho térmico.
Descobriu-se que equipamentos específicos para essa função
custam acima de US$ 100 mil, e só podem ser adquiridos por
meio de importação. Essa ordem de grandeza levou à busca
por alternativas.
Após consultar alguns artigos, imaginou-se que, se em
vez de ensaios para quantificar propriedades de isolação
térmica com elevada confiabilidade, em diferentes potências
térmicas, aplicáveis a qualquer material, fosse realizada uma
análise comparativa, em ciclos de aquecimento e
resfriamento de corpos de prova convencionais e
modificados, realizada em laboratório e em campo, poder-seia obter uma noção razoável sobre o comportamento de
materiais da construção civil submetidos às condições
climáticas da região.
Para testes em laboratório (condições “indoor”), as
amostras dos elementos construtivos (blocos e placas),
convencionais (referência) e novos, deveriam ser submetidas
a ciclos aquecimento / resfriamento, com duração de horas
ou dias (dependendo do material), em ambiente com
temperatura controlada, até atingir regime permanente de
troca térmica com o meio. Então, construiu-se uma nova
fonte de radiação térmica – banco de lâmpadas
incandescentes, com potência de 4.800 W e capacidade para
mudança de intensidade – obtida por meio de dimmers, do
número de lâmpadas ligadas ou da distância entre fonte e
amostra (figura 46).
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sinais dos termopares e registrá-los em computador
(fornecido ao LTC pelo Prof. Marciano Furukava, então
Diretor do Centro de Tecnologia da UFRN). Na fig. 48,
observa-se o conjunto fonte – câmara em teste.

Fig. 46 – Nova fonte de radiação térmica com potência
regulável.
Em seguida, foram construídas câmaras para submeter as
amostras ao aquecimento pela fonte de radiação térmica –
caixas, com dimensões de 50 cm x 50 cm x 50 cm, com
paredes de compensado com estrutura de colmeia e
espessura de 5 cm, pintadas internamente com tinta de cor
preto fosco e externamente com tinta branco neve, dotadas
de rodas (fig. 47). Batentes foram aparafusados nas paredes
internas de cada câmara para sustentar uma chapa de aço
pintada de preto fosco, com dimensões 49,5 cm de largura,
49,5 cm de comprimento e 10 mm de espessura. As chapas
tinham a função de transmitir por condução a energia
absorvida da fonte radiante à amostra.

Fig. 48 – Conjunto fonte - câmara durante teste de
desempenho térmico de elemento construtivo.

Após ensaiar os elementos construtivos (blocos e telhas),
passou-se aos testes de sistemas construtivos (placas e
paredes). Para isso, retirou-se uma porta que separava a sala
do LTC de outra, montou-se no espaço antes ocupado pela
porta o sistema construtivo a ser analisado, instalou-se a
fonte de radiação térmica em uma das salas e resfriou-se a
sala contígua por meio de condicionadores de ar (fornecidos
ao LTC pelo Prof. Pedro Lopes de Queiroz, então Diretor do
Centro de Tecnologia da UFRN).
Com a amostra de sistema construtivo aquecida de um
lado e resfriada do outro, intensificava-se o fluxo de calor,
registrado por termopares instalados nas duas superfícies e
no interior do material analisado (ver figuras 49 e 50).

Fig. 47 – Câmaras de testes de desempenho térmico.

Após atravessar por condução a chapa de aço e a
amostra, o calor chega ao interior da câmara por convecção e
radiação, sendo absorvido pelo ar confinado e pelas paredes,
onde termopares detectam a variação de temperatura. Um
sistema de aquisição de dados com 16 canais (adquirido com
recursos do PPGEM / UFRN) foi utilizado para converter os
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Fig. 51 – Amostras de concreto leve - empresa Tecleve Ltda.
Fig. 49 – Diagrama de montagem dos sistemas construtivos.

Fig. 52 – Amostras de concreto celular espumoso - empresa
Dois A Engenharia e Tecnologia Ltda.

Fig. 50 – Sistemas construtivos durante testes de
transferência de calor.

Os dispositivos utilizados nos procedimentos descritos
foram produzidos no LTC, com apoio do DMP, tendo sido
aplicados durante a execução dos projetos CT-ENERG
(2002 – 2004) e HABITARE (2004 – 2006) aos elementos
construtivos desenvolvidos pelas empresas Tecleve Indústria
e Comércio Ltda. e Dois A Engenharia e Tecnologia Ltda.,
parceiras em ambos projetos. Nas figuras 51 e 52 observamse amostras desenvolvidas pelas empresas.

Nos testes em laboratório, os sistemas construtivos foram
aquecidos durante 12 horas, seguidas de resfriamento em
ambiente com temperatura controlada, também por 12 horas.
A etapa seguinte constaria de testes em campo.
Ensaios “outdoor” são realizados por meio de células de
teste – pequenas estruturas em formato cúbico, prismático,
paralelepipédico, piramidal ou cilíndrico (o que for mais
fácil construir). Devem estar orientadas de modo a receber a
mesma quantidade de energia solar e devem ter o mesmo
tipo de cobertura, que pode ser feita do mesmo material das
paredes.
Construída com o material selecionado após os testes
“indoor”, a célula de teste é submetida a trocas térmicas
decorrentes da radiação solar e dos ventos. Esse tipo de
análise requer um período muito mais longo em comparação
àquele adotado em laboratório – podendo chegar a vários
meses ou até mais de um ano. Daí a importância de montálas em local que permita fácil acesso.
Entendimentos com as direções do Núcleo de Tecnologia
Industrial e do Centro de Tecnologia da UFRN resultaram na
destinação de uma área situada próximo ao LTC para
construção de células de testes. Após obras de terraplenagem
(fig. 53), as células foram construídas (fig. 54) e as análises
tiveram início (fig. 55).
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Coube à UFPI a parte da pesquisa destinada à análise da
transferência de calor em coberturas. Para isso, também
foram construídas células de teste (fig. 56).

Fig. 53 – Preparação de terreno próximo ao LTC para
construção das células de teste.
Fig. 56 – Células de teste da UFPI, com paredes idênticas,
mesmo acabamento e coberturas de materiais distintos.

Coube à UFCG realizar simulações de transferência de
calor e comparar resultados numéricos aos dados obtidos nos
experimentos de campo feitos na UFRN e UFPI. Na fig. 57,
bolsistas do projeto FINEP – Habitare da UFCG trabalhando
no Laboratório de Modelação, Análise e Simulação
Computacional – LMASC / UFCG.

Figura 54 – Células de teste de concreto celular espumoso da
empresa Dois A Engenharia e Tecnologia Ltda.

Fig. 57 – Bolsistas do projeto Finep – Habitare na UFCG.

Fig. 55 – Células de diferentes materiais: tijolo oito furos,
tijolo branco, bloco de cimento, bloco Tecleve, blocos 2 A /
concreto celular espumoso, durante teste.

No projeto CT-ENERG (2002 – 2004), os trabalhos
foram voltados para desenvolver procedimentos e
dispositivos, adquirir e aprender a utilizar equipamentos e
ferramentas computacionais para tratamento de dados, sendo
pesquisados apenas elementos e sistemas construtivos. No
projeto HABITARE, cujo suporte da FINEP durou até 2006,
mas os trabalhos se prolongaram até 2008, a pesquisa foi
direcionada à aplicação dos sistemas desenvolvidos no
projeto anterior à situação próxima à real, aquela encontrada
no dia-a-dia da construção civil. Portanto, mesmo subsidiado
pelos resultados da pesquisa do projeto CT-ENERG, o
projeto HABITARE foi mais desafiador.
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Após os experimentos com as células de testes, focou-se
na construção de um protótipo de habitação. A meta foi
atingida graças ao apoio da empresa Dois A Engenharia e
Tecnologia Ltda., que bancou a construção da HIS –
habitação de interesse social (Fig. 58) em espaço ao lado do
terreno onde foram construídas as células de teste do projeto
anterior.

Mesmo reduzindo a atuação na área da construção civil,
o LTC saiu de sua primeira década relativamente bem
equipado, pronto para firmar novas parcerias e gabaritado
para atender novas demandas em ensino, pesquisa e
extensão.
6. PERSPECTIVAS
Em duas décadas, o LTC adquiriu uma infraestrutura que
lhe confere capacidade para atender demandas básicas nos
três campos de atuação da universidade. Ensino continua a
atividade missão do laboratório. Pesquisa e extensão feitas
no LTC, indiscutivelmente, têm como principal resultado
beneficiar, direta ou indiretamente, as atividades de ensino.
Se foi possível chegar a resultados interessantes na forma
como se trabalhou, talvez o caminho seja mais fácil para
outros grupos que pretendam começar ou que estejam
iniciando suas atividades. Os meios utilizados para dotar o
LTC de sua infraestrutura atual, resumidamente descritos
neste artigo, não são uma receita a ser copiada. O objetivo
aqui foi difundir a importância do trabalho experimental que,
a cada dia, se torna mais árduo e desafiador.

6.1 RUMOS DO ENSINO LABORATORIAL NO LTC
Fig. 58 – Habitação de interesse social com paredes de
concreto celular espumoso, construída pela Dois A
Engenharia e Tecnologia Ltda. na UFRN.
Na forma como os dois projetos foram desenvolvidos,
completou-se a escala dimensional da pesquisa sobre
materiais para construção: amostra  elemento construtivo
 protótipo. Durante a execução dos projetos, as
instituições
parceiras
conseguiram:
desenvolver
procedimentos, construir dispositivos para estudo de
processos de transferência de calor, quantificar o
comportamento de sistemas construtivos submetidos às
condições climáticas da região Nordeste, propor novos
sistemas adequados ao clima dessa região, formar pessoal
qualificado em transferência de calor, conforto térmico e
arquitetura bioclimática,
difundir publicamente
o
conhecimento adquirido, solicitar patentes, conquistar
premiações e, principalmente, ampliar parcerias.
Após formar uma rede de cooperação com as instituições
e empresas parceiras, os trabalhos na área de conforto
térmico poderiam ter evoluído. Contudo, não se conseguiu
aprovar a proposta de continuação da pesquisa na área.
Então, sem financiamento para bolsas, apenas alguns Alunos
voluntários e pesquisadores de pós-graduação se
interessaram pela área.
No Departamento de Arquitetura da UFRN o resultado
foi diferente. Os trabalhos desenvolvidos durante o período
em que os projetos estiveram ativos deram algum subsídio
para que chegassem a um novo patamar. Hoje, o LabCon
realiza importante trabalho de avaliação dos desempenhos
térmico, lumínico e de eficiência energética de ambientes
construídos, estando credenciado para realizar etiquetagem
do nível de eficiência energética das edificações.

Atualmente, dispõe-se da opção cômoda de “fazer”
experimentos didáticos sobre fenômenos físicos e químicos
via computador. Não suja, não cheira, nunca falha, não
demanda tempo de preparação ou depuração e, acima de
tudo, é muito mais barato. Falar em conspiração para
substituir o laboratório real pelo virtual não parece sensato.
Porém, constatam-se indícios que levam a acreditar que a
atividade prática vem perdendo apoio.
Após a reformulação da grade curricular do curso de
Engenharia Mecânica da UFRN, algumas disciplinas de
laboratório foram reclassificadas, passando de obrigatórias a
eletivas. Protestos não reverteram a decisão – que parece ter
vindo de esferas superiores. Talvez a mudança traga algumas
consequências desabonadoras ao profissional que se formou
– obviamente, redução da experiência prática. Atacaremos
oferecendo cursos de extensão em Metrologia Básica a quem
interessar, pertencente ou não à UFRN, e ampliaremos a
oferta aos Professores da rede pública, que estão no âmago
da questão educacional.

6.2 PESQUISA E INTERAÇÕES COM EMPRESAS

Um dos saldos das atividades de pesquisa e extensão na
área da construção civil foi a criação de uma empresa por um
Engenheiro que desenvolveu sua pesquisa de doutoramento
no LTC e cujo resultado gerou uma patente. Essa foi uma
experiência no âmbito de PDI & E, i.e., pesquisa /
desenvolvimento / inovação / empreendedorismo. Isso pode
se repetir em outras áreas.
A procura por serviços de análise de propriedades
térmicas de materiais continua a ser atendida. O suporte às
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pesquisas sobre sistemas construtivos continua recebendo
apoio do laboratório, assim como aquelas sobre conforto
térmico.
Apenas os serviços de análise de desempenho térmico de
sistemas construtivos foram suspensos – uma vez que o
espaço físico do LTC foi requisitado para novas demandas.
6.3 NOVOS RUMOS
Em 2015, a Reitoria da UFRN definiu como uma das
prioridades da Instituição o apoio às atividades na área
aeroespacial, fundamentando esse apoio na visão sobre a
perspectiva vocacional do Rio Grande do Norte (situação
geográfica, bases militares, centro de lançamento de
foguetes, instituto de pesquisas espaciais e pesquisadores da
UFRN atuantes na área, entre outros aspectos). Desde então,
algumas parcerias têm sido estabelecidas junto ao Comando
da Aeronáutica. Em 2015, a UFRN apoiou a realização do
curso Introdução à Tecnologia de Foguetes, ministrado pelo
cientista aeroespacial Dr. Ariovaldo Félix Palmério,
realizado em parceria com o CLBI e o CREA-RN. Antes
disso, o LTC já havia apoiado algumas ações em parceria
com a AEB – Agência Espacial Brasileira (ver figuras 59 e
60).

Fig. 59 – AEB Escola, durante a CIENTEC / UFRN 2006,
com apoio (operacional) do LTC.

Fig. 60 – Curso de Tecnologia Espacial na Educação / AEB,
realizado em 2009, na UFRN, com apoio do LTC.
Essas ações conduziram o LTC a novos rumos,
diversificando seu espectro de atuação e ampliando o
número de parceiros.
Em 2016, três Alunos do curso de Engenharia Mecânica
da UFRN foram ao LTC e apresentaram a ideia de criação de
um grupo para desenvolver projetos de foguetes acadêmicos.
A proposta para coordenar um grupo de desenvolvimento de
atividades de Iniciação Cientifica e extensão na área
aeroespacial foi prontamente aceita. Assim, criou-se o PRD
– Potiguar Rocket Design, composto pelos seguintes setores:
Aerodinâmica e Simulação, Propulsão e Motores, Estruturas
e Projetos, Eletrônica e Controle, Recuperação, Marketing e
Finanças e Gestão de Pessoas.
No início, para conseguir os dispositivos necessários aos
projetos de cada setor, novamente recorreu-se ao parceiro de
todas empreitadas – DMP / UFRN. A jornada empreendida
até aqui merece ser narrada em um outro artigo.
Atualmente, o PRD conta com cerca de 50 membros e
registra participações em eventos nacionais – e.g., COBRUF
– Competição Brasileira Universitária de Foguetes, realizada
no CLBI (fig. 61), internacionais – e.g., CAMPUS PARTY
(fig. 62), congressos científicos[22, 23, 24, 25] – e.g., FoPI / CLBI
– Fórum de Pesquisa e Inovação do Centro de Lançamento
da Barreira do Inferno (fig. 63), e no projeto de extensão
Potiguar Rocket Design: difusão da ciência e tecnologia
aeroespacial, registrado na PROEX Pró-Reitoria de
Extensão da UFRN (PJ736-2019), que, como o título
informa, visa difundir conhecimento científico, com
membros da equipe visitando escolas do RN para apresentar
palestras, realizar demonstrações, participar de eventos e
organizar oficinas de experimentos sobre tecnologia
aeroespacial (fig. 64).
Para preparar e executar seus projetos, a equipe PRD
dispõe das instalações e recursos de instrumentação do LTC,
realizando testes estáticos de motor-foguete (fig. 65) e de
outros dispositivos no terreno onde estão instaladas as
antigas células de análise de desempenho térmico.
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Fig. 63 – Equipe PRD / LTC – UFRN apresenta trabalho
durante o VII FoPI / CLBI.

Fig. 61 – Membros do PRD / LTC – UFRN participam de
operação de lançamento de foguete da COBRUF 2018 na
Sala de Controle de Lançamento do CLBI.

Fig. 64 – PRD / LTC – UFRN em evento na Escola Estadual
Maurício Freire, em São Paulo do Potengi – RN.

Fig. 62 – Membro PRD / LTC – UFRN recepciona escola
durante a Campus Party 2019, em Natal RN.
Fig. 65 – Teste estático de motor-foguete, realizado pela
equipe PRD / LTC – UFRN.
Nas figuras 66 e 67, observam-se produtos com
tecnologia aeroespacial, desenvolvidos pela equipe PRD /
LTC – UFRN, sendo apresentados durante a CIENTEC 2018
– Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN.
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Fig. 66 – Produtos tecnológicos aeroespaciais desenvolvidos
pela equipe Potiguar Rocket Design / LTC – UFRN.

Fig. 68 – Encontro de Hipersônica IEAv / UFRN, 2015.

Fig. 67 – Módulo de ignição remota, desenvolvido pela
equipe PRD / LTC – UFRN.
Entre as consequências do novo enfoque, pode-se citar a
parceria com o CLBI – Centro de Lançamento da Barreira do
Inferno, que permitiu a Alunos em fase final do curso de
Engenharia Mecânica realizar estágio de graduação naquela
unidade da Força Aérea.
Em pesquisa, questões sobre tecnologia aeroespacial
serviram como tema para TCCs desenvolvidos no
laboratório[26, 27] e também para trabalhos apresentados em
eventos locais[28] e nacionais[29].
Em fase preliminar, a parceria entre o LTC e o IEAv –
Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica resultou na
realização de eventos, como o Encontro de Hipersônica, em
2015 (fig. 68) e a 1ª Escola Brasileira de Propulsão
Hipersônica, em 2019 (fig. 69). Atualmente, as instituições
parceiras colaboram no projeto Desenvolvimentos Nacionais
em Propulsão Hipersônica Aspirada com foco no Acesso ao
Espaço e Defesa[30].

Fig. 69 – 1ª Escola Brasileira de Propulsão Hipersônica,
UFRN, 2019.
Em 2018, o LTC teve a honra de poder participar da
elaboração da proposta de criação do Programa de PósGraduação em Engenharia Aeroespacial PPGEA, da Escola
de Ciências e Tecnologia da UFRN. Graças às parcerias com
AEB, INPE, IEAv, CLBI e CLA (Centro de Lançamento de
Alcântara), o projeto foi aprovado pela CAPES e começou a
funcionar em 2019. Na fig. 70 observa-se o momento da
abertura da solenidade de instauração do Programa, que
funciona em rede de cooperação envolvendo UFRN, UFPE,
UFMA, UEMA. Com o objetivo de formar recursos
humanos e desenvolver pesquisa em temas que contribuam
para que o Brasil conquiste autonomia espacial, o Programa
possui quatro ênfases: Ciências Espaciais; Ciências
Atmosféricas; Hipersônica; e Materiais e Tecnologias
Aeroespaciais. É óbvio que a responsabilidade e as
demandas do LTC aumentaram exponencialmente, em
particular porque antigos membros do PRD ingressaram no
Programa.
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Fig. 70 – Cerimônia de instauração do PPGEA / UFRN,
em 10/04/2019.

No início de 2020, em parceria estabelecida entre
pesquisadores dos departamentos de Química e Engenharia
Mecânica da UFRN, foi submetido e aprovado junto à
PROPESQ – Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN, o projeto
Desenvolvimento de propelentes sólidos para foguetes
(PVG17343-2020). Os trabalhos tiveram início em março de
2020 e já produziram alguns resultados[31, 32]. Na fig. 71, vêse a realização de teste de queima de propelente
desenvolvido no LTC, onde se utilizou bancada e
dispositivos de medição desenvolvidos a partir de material
adquirido no DMP / UFRN.

Fig. 71 – Teste de propelente sólido desenvolvido no LTC,
utilizando bancada, estruturas e partes de equipamentos
adquirido no DMP / UFRN.
A próxima etapa do projeto constará da elaboração de
documentos para solicitação de patentes junto ao Núcleo de
Inovação Tecnológica da UFRN. Os novos propelentes serão
testados em protótipo de foguete já desenvolvido pelos
parceiros do projeto (fig. 72).

Fig. 72 – Protótipo de foguete desenvolvido no LTC.

7. CONCLUSÃO
A criação de um laboratório em uma Instituição Federal
de Ensino Superior é resultado de um conjunto de demandas.
Porém, como se sabe, as atividades não ficarão restritas às
demandas que justificaram a criação do laboratório.
Constatou-se que os desafios decorrentes de demandas
não previstas motivaram a criação das parcerias – sem as
quais, as demandas não seriam atendidas.
Como esperado, verificou-se comensalismo entre ações
de ensino, pesquisa e extensão, resultando em simbiose –
explica-se: Alunos e Professores tiveram suas pesquisas
associadas a ações de extensão; pessoas de empresas
decidiram estagiar ou realizar mestrado durante a
participação nas atividades de extensão desenvolvidas no
laboratório; Alunos de disciplinas ministradas no LTC se
envolveram na prestação de serviços de extensão ou
transformaram problemas das empresas em temas de TCC e,
posteriormente, de mestrado e doutorado; em resumo,
formou-se um ciclo virtuoso entre ensino, pesquisa e
extensão. É um mero exercício vulgar de imaginação
considerar as consequências que a extensão desse tipo de
ação às escolas públicas traria à Educação no país.
Entretanto, foi possível testemunhar uma amostra-grátis
dessa utopia.
Durante breve participação no projeto Águas do Potengi,
uma parceria entre o Departamento de Geografia da UFRN e
a Escola Maurício Freire, em São Paulo do Potengi – RN,
foram orientados cinco concluintes do ensino médio em
pesquisas teóricas e experimentais sobre a qualidade da água
do rio que abastece e dá nome àquela cidade. Sob a
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supervisão de Professores da Maurício Freire e da UFRN,
foram realizadas atividades de campo utilizando
embarcações para coletar amostras de água em diferentes
pontos e profundidades do rio. Fizeram-se medições de
parâmetros e construiu-se um banco de dados. A partir das
análises dos dados coletados, foram elaborados diagnósticos
temporais sobre a qualidade da água. No fim, realizou-se um
evento para apresentação dos resultados, com a presença de
Professores das duas Instituições. O nível das apresentações
e dos respectivos relatórios foi no mínimo igual ao de TCCs
de graduações da UFRN. Tudo isso custeado com bolsa de
R$ 100,00 para cada Aluno que integrou o projeto.
É lamentável, até exasperador, constatar o tratamento
dispensado ao laboratório de ciências e à atividade
experimental voltada às ciências em um documento[2] que,
pretende-se, servirá de referência aos rumos da educação no
país. Não se concebe que todos os integrantes da equipe que
elaborou o documento nunca tenham passado por uma única
situação de reprodução de um fenômeno natural em
laboratório, que desconheçam o efeito da experimentação na
relação teoria – prática. Alguém no numeroso grupo deve ao
menos ter feito a famosa e tradicional experiência da
germinação da semente de feijão em chumaço de algodão
embebido em água. Mais grave que o tempo e o dinheiro
desperdiçados na elaboração daquele documento é o risco de
que alguém tente seguir o que ali se sugere. Uma criança em
seu primeiro dia de aula, ao adentrar em uma escola pública
no Brasil, facilmente identificará que ali há um problema
grave. Se os responsáveis por resolver o problema não sabem
como fazê-lo, talvez seja o caso de se aplicar a Lei de
Kraft[33]: “Se você não sabe o que fazer, não faça nada”.
Administrar um laboratório requer tempo, paciência,
perseverança, desprendimento e, frequentemente, uso de
recursos próprios. Então, por que se envolver? Não se trata
de altruísmo. Certamente, é importante cumprir o dever de
formar bons profissionais, com conhecimento prático
proporcionado por atividades em laboratório e em campo.
Mas, talvez isso seja precedido por um aspecto pessoal:
desenvolver equipamentos pode ser tão prazeroso quanto
desembalar um novo equipamento adquirido via projeto. Já
que não se fica rico trabalhando em um laboratório de
ensino, pelo menos pode-se extrair satisfação do trabalho.
Para prosseguir realizando atividades rotineiras em
ensino, pesquisa e extensão, além de atender demandas dos
novos campos de atuação, a equipe do LTC tem a certeza de
que continuará contando com o apoio do Departamento de
Material e Patrimônio da UFRN.
Para finalizar e justificar o título deste artigo, deve-se
tratar, agora, da teoria. Por sorte, a seção será breve. A teoria
sobre parcerias em ensino pesquisa e extensão, e, talvez,
sobre qualquer parceria, baseia-se em uma única regra: é
mais fácil aprender a pedir que aceitar um não.

em atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas
no Laboratório de Transferência de Calor – LTC / UFRN.
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