
 
 

Manual de montagem: refrigerador 
 
 
Instruções Iniciais 
 
Se você optar por realizar esse plano em uma única aula de 50 minutos, leve o 
motor elétrico já montado, a tampa previamente furada para o encaixe do 
motor, e a carcaça, ou envelope, também pronto. Deixe apenas a montagem 
final para os alunos fazerem. 
 
Se este for o caso, permita que os alunos discutam os seus projetos, vejam a 
geladeira funcionando e comparem com o modelo apresentado por você. 
 
Se o plano for dividido em duas aulas, então permita que os alunos executem a 
montagem de todo o sistema, de acordo com este manual e com o projeto 
elaborado por eles. Essa situação é importante, pois poderão comparar os 
projetos e observarem qual envelope permite maior isolamento do interior. 
 
Preparo antes da aula 
 
Os materiais utilizados para o envelope podem ser adaptados: ao invés de a 
escola adquirir placas de isopor, você pode utilizar caixas de sapato ou caixas de 
leite, EVA, papelão e até palitos de madeira – como os de sorvete – para essa 
atividade. 
 
Materiais: 
 
Motor 

- 1 pastilha peltier; 
- 2 dissipadores de calor; 
- 2 cooler; 
- 1 fonte de 12V; 
- 1 chave de fenda ou Philips; 
- 1 alicate; 
- Pasta térmica; 
- 8 pitões; 
- Arame; 
- Palito de sorvete; 
- Placa de Isopor, ou MDF ou papelão; 

 
Sistema de Refrigeração: 

- Water block ou mangueira de aquário que encaixe entre as lamelas dos 
dissipadores; 

- Mangueira de aquário; 
- Bomba de aquário; 

 
   

 



 
 

Envelope: 
- Placas de Isopor, EVA, papelão, jornal – materiais isolantes de fácil acesso; 
- Cola quente ou super cola; 
- Fita adesiva 

 
 
Montagem e procedimento  
 
 

Motor  Montagem do motor: 
 

Vídeo  do Canal Manual do Mundo  
(10:14 -12:35 minutos)  

 
Como fazer uma geladeira caseira 

que chega a 5,6ºC (geladeira Peltier) 
https://www.youtube.com/watch?v=O

7NuMwVCdt0&feature=youtu.be 
 
 

*Geralmente o lado da pastilha de 
Peltier que resfria não tem nada 
escrito ou impresso, já o lado que 
aquece, apresenta algo escrito ou 
impresso. Caso queira conferir, há um 
teste simples usando pilha: 
 

Vídeo (2:40 - 3:50) 
Sistema de Refrigeração Secundário, 
com Pastilha Peltier: 
https://www.youtube.com/watch?v=D
wyvke5bPiw 
 
 
**No vídeo do canal “Manual do 
mundo” é sugerido que os pitões 
sejam parafusados em 4 pedaços de 
madeira, que são colados na placa de 
mdf. O bloco de palito é uma 
sugestão para substituir a madeira, 
caso não seja possível obter os 
pedaços. 

1. Corte um dissipador de calor 
nas dimensões da pastilha 
peltier; 

2. Em uma placa de isopor, MDF 
ou papelão, com a mesma 
espessura da placa Peltier, faça 
um corte retangular que dê 
para encaixar a pastilha, sem 
folgas. 

3. Cole a pastilha Peltier entre os 
dois dissipadores de calor, 
usando a pasta térmica. O 
dissipador maior do lado que 
aquece e o menor do lado que 
resfria*. Encaixe esse sistema 
na placa de isopor; 

4. Empilhe e cole 4 palitos de 
sorvete**. 

5. Parafuse dois pitões nos 4 
blocos de palito de sorvete;  

6. Cole o conjunto, bloco de palito 
+ pitão, com cola quente na 
placa de isopor, de modo que 
os dissipadores caibam entre; 

7. Encaixe os coolers na parte 
superior dos dissipadores; 

8. Prenda os coolers nos pitões 
usando arame; 

9. Melhore o isolamento da placa 
de isopor revestindo-a com 
EVA. 
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Sistema de refrigeração  Caso não seja possível adquirir 
uma bomba de aquário, é 
possível montar uma, usando 
bateria, fios, potes plásticos, fita 
adesiva e outros materiais: 
 

Vídeo (0:36 -  8:00) 
 

Como fazer uma bomba de água 
caseira 

https://www.youtube.com/watch?
v=QnRq1lk5564 

 
No lugar do canudo deve-se 
encaixar uma das pontas da 
mangueira e no furto central da 
última tampinha a outra ponta da 
mangueira. 
É possível substituir o motorzinho 
por um motor de CDROM – 
sucata 

Com as mangueiras: 
 

1. Encaixe as mangueiras entre as 
lamelas do dissipador de 
resfriamento; 

2. Encha as mangueiras com água ou 
álcool; 

3. Feche a mangueira fazendo um 
ciclo, com a bomba de áquario*; 

 
Com o water block: 

1. Cole o water block diretamente no 
dissipador com pasta térmica, ou 
na pastilha térmica. 

2. Adicione o cooler ao sistema; 
3. Conecte uma mangueira, cheia de 

água ou álcool, nos terminais do 
water block. 

 
 
 

Montagem da geladeira 

1. Monte o envelope que melhor lhe agrade. O envelope é o formato do 
refrigerador; 

2. Distribua a mangueira nas paredes do envelope, cole com fita adesiva. 

 
 

 


