
Utilização de Resíduos de Metal como material para a 

absorção de radiação eletromagnética 

 
Abstrato 

 

A radiação eletromagnética está aumentando junto com o desenvolvimento 

da tecnologia, principalmente eletro-domésticos com propriedades 

elétricas, causando interferências fisiológicas e neurológicas ou sintomas 

de sensibilidade. 

Este estudo foi realizado com a finalidade de proporcionar uma solução 

que permitisse superar os efeitos da radiação electromagnética. Foi 

preparada uma orgonite através da combinação de resina, cristais de 

quartzo, e resíduos de metais, como ferro e alumínio. O princípio da 

orgonite baseia-se em um método de absorção, assim,  o material pode ser 

utilizado como absorvedor de radiação electromagnética , como pôde ser 

verificado em testes  usando Medida do Campo Eletromagnético  (EMF) . 

Uma orgonite tem absorção de radiação electromagnética com a melhor 

composição em Metal: quartzo a 5: 5 . Na fonte de radiação 407 mG , a 

eficiência da absorção de uma orgonite com ferro vai até 24,07862%, e 

uma orgonite com alumínio  chega a 13,02211%. Com o aumento da fonte 

de radiação electromagnética dada,  a absorção do ferro na orgonite chega 

a  80,70175%, enquanto a orgonite de alumínio apresenta uma redução na 

eficiência de radiação de 1000 mG. 

 

INTRODUÇÃO  

A vida humana moderna necessita de energia eléctrica, que pode gerar 

ondas electromagnéticas .  

A interação de campos eletromagnéticos, através do campo de indução e 

correntes elétricas causa, nos tecidos dos seres vivos, sensibilidade à 

interferência elétrica.  

Esta doença é causada por radiação eletromagnética provocada por linhas 

de alta tensão, equipamentos eletrônicos em casa, no trabalho e indústria, 

incluindo telefones móveis (celulares) e fornos de microondas.  

Existem materiais  concebidos para reduzir ondas electromagnéticas, tais 

como metamaterial, ferrite, polímero condutor  e polianilina . 

Os três materiais têm alta condutividade por isso são capazes de converter 

energia de microondas em energia térmica. No entanto, a preparação dos 



três materiais é muito cara e difícil, por isso precisamos de um material 

alternativo para a absorção de radiação eletromagnética. 

 

A orgonite tem sido conhecida como uma combinação de metal e material 

orgânico, e que tem o potencial para ser usada como um absorvedor da 

radiação eletromagnética.  

 

O projeto da orgonite é simples: uma mistura de metal e cristal de quartzo 

e um componente orgânico, a resina poliéster. 

Resíduos de metal são usados como material para fazer orgonite .  

 

A maioria dos resíduos de metais dos torneiros consiste em alumínio e 

ferro, porque eles têm alta condutividade . Enquanto cristais de quartzo são  

materiais semicondutores. Um material semicondutor pode ser usado como 

um  absorvedor de microondas.  

 

A composição da orgonite determina em grande parte a natureza da taxa de 

absorção da onda eletromagnética. 

Portanto, é necessário estudar a preparação do metal da orgonite, feita com 

as limalhas das oficinas de torno,  para escolher o material ideal para 

combater a radiação eletromagnética, principalmente dentro da esfera 

doméstica.  

 

Portanto, a orgonite pode ser usada como um alternativa simples, feita de 

materiais baratos, para minimizar a radiação de ondas eletromagnéticas.  

 

Os métodos deste estudo são:  

1. métodos de estudo usando livros , jornais, revistas, internet ou artigos 

relevantes como materiais de apoio.  

2. Experimentar realizar pesquisas para verificar a absorção de ondas 

eletromagnéticas da orgonite. 

 

B. Implementação do programa  

1 . Ingrediente principal : o ingrediente principal desta pesquisa são os 

resíduos de metal e os materiais suplementares necessários tais como 

cristais de quartzo, resina e catalisadores CuO . 

 



2. O estudo foi planejado e realizado no Laboratório de Química básica da 

Faculdade de Ciências, Universidade de Sebelas Maret Surakarta.  

 

3. Procedimentos da Pesquisa:  Preparação da resina  

Utilizado com um dispositivo de moldagem, composição:  

resina é de 1: 1.  

 

Para a secagem, T  resina é misturada com um  3% de catalisador 

 

C. Fazendo orgonite com variações na composição do metal:  Metal 

misturado ao cristal junto com a mistura de resina de fibra de vidro, depois 

que esta última foi bem mexida com o catalizador em um pote, até ficar 

bem uniforme.  

 

Antes de ser moldada, a forma é lubrificada, de modo que a resina não 

grude no recipiente. A mistura deve ser entornada pouco a pouco, com 

uma colher, de modo que os cristais de quartzo fiquem em meio à mistura. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

III. UMA ANÁLISE DA ORGONITE COM  DISPOSITIVO DE 

MEDIÇÃO DE RADIAÇÃO (Electromagnetic field meter) 

 

Para uma maior eficiência na absorção da radiação foi feita uma análise 

para determinar a melhor composição.  Em primeiro lugar, mediu-se  a 

radiação eletromagnética emitida por um mouse conectado a um  laptop. 

Em seguida, foi novamente medido com orgonite em cada variação de 

metal.  

 

Foram gravados os resultados das medições da radiação eletromagnética 

no dispositivo de medida e comparados todos os dados obtidos.    

 

Então podemos saber qual é o melhor metal e a composição ideal que 

podemos obter para absorver a radiação. Essa pesquisa utilizou metais de 

ferro e alumínio . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. ANÁLISE DE VARIAÇÃO COM ABSORCÃO DE RADIACÃO 

 

O melhor resultado de composição com dois metais foi testado novamente 

com diferente radiação electromagnética proveniente de um computador 

portátil. Assim, pôde ser visto o efeito da capacidade da orgonite absorver 

a radiação eletromagnética nas diferentes quantidades de radiação 

eletromagnética. 

 

 
 

VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste estudo, a orgonite é resultado de uma combinação de quartzo de 

cristal e metal com resina poliéster. 

 

O metal utilizado na fabricação da orgonite vem resíduos de 

oficinas de torno. Basicamente, a maioria dos  

resíduos de metais das oficinas de torno 

são alumínio e ferro, pois tem alta condutividade.  



 

Enquanto cristais de quartzo, que são semicondutores.   

O material semicondutor é utilizado como um excelente absorvente de 

microondas. A absorção da radiação eletromagnética da orgonite 

pode ser determinada com base nos resultados das medições de 

ondas electromagnéticas pelo medidor de EMF 

(Electromagnetic Field) com unidades de miliGauss (MG). 

 

Um forte campo magnético  enfraqueceu quanto maior a distância 

a partir da fonte. Fortes unidades de campos magnéticos são tesla ou 

militesla tesla, também usados gauss ou milligauss (1 T= 1000 mT; 

1 G = 1,000 mG e 1T = 10,000 G).  

A composição da orgonite consiste em metal e quartzo para absorção de 

ondas eletromagnéticas.  

Isto é mostrado na Figura 3 

 

Com base na Fig.3  

mostra que a absorção de orgonite com ferro é maior do que a absorção de 

orgonite com alumínio.  

Ambos os metais,  alumínio  ferro são  metais de transição que têm um 

carga positiva e valores elevados de condutividade para absorver ondas 

eletromagnéticas  através de uma estrutura de cristal. 

 

 
 

 

 



 

A composição da orgonite variou com a proporção dos metais (tanto 

ferrosos que alumínio) e de quartzo como a seguir 1: 0; 3: 7; 5: 5; 7: 3 e 0: 

1. Cada composto foi testado numa orgonite e mouse óptico com radiação 

eletromagnética  em 407 mG. Ambos orgonites, com ferro e alumínio, 

mostram que a melhor composição é de 5: 5. A absorção da orgonite com 

ferro  é 24,08764% e da orgonite com alumínio chega a 13,02211% . Além 

disso, o melhor composto de orgonite testado contra  fontes de radiação 

electromagnética,  varia conforme mostrado na FIG.4 

 

 
 

Variações na radiação electromagnética provoca diferença na eficiência da  

absorção da orgonite. A absorção da orgonite de ferro é uma absorção de 

radiação electromagnética bastante grande. O aumento da radiação 

electromagnética irá aumentar a absorção da orgonite de ferro de 

24,07864% a 80,70175%. Tal como acontece com a orgonite de ferro, a 

orgonite de alumínio permaneceu estável cerca de 13%.  

A absorção entre orgonites de  ferro e alumínio é muito diferente porque 

os metais têm propriedades diferentes.  

Ondas eletromagnéticas são uma combinação de propriedades elétrica 

(elétrica) e magnética (magnetização) por isso, neste caso, as propriedades 

do cristal tais como condutividade elétrica , propriedades magnéticas, e a 

estrutura do cristal são importantes. 

 

 



 
 

Fe e Al têm elétrons ímpares.  

 

O movimento de elétrons desemparelhados na estrutura fazem com que, 

seja o ferro que o alumínio, sejam bons condutores.  Eletro-condutividade 

é uma propriedade importante.  

Quando um campo elétrico  é  em dielétrico , a polarização vai ocorrer  no  

dielétrico.  

 

Com base na Tabela 2  a condutividade e a estrutura de alumínio é maior 

que a do ferro. No entanto, com base na pesquisa, a absorção das ondas  

eletromagnéticas na orgonite de ferro foi melhor  que na orgonite de 

alumínio. 

 

Isto  porque o ferro tem fortes propriedades magnéticas (ferromagnético), 

enquanto que o alumínio é paramagnético. O fenômeno Orgonite começa 

com a formação da energia elétrica estática do cristal, que é chamado de 

efeito  piezoeléctrico dos cristais. o efeito piezoelétrico irá gerar o campo 

elétrico devido à alteração na forma da estrutura do cristal .  

 

O resultante campo elétrico do cristal faz com que a radiação 

eletromagnética absorvida possa ser polarizada e transformada em calor, o 

que é chamado elektrostriksi. Em seguida, ele é liberado por meio da 

extremidade do cristal ao terminal positivo. Por conseguinte, a energia 

produzida é segura. 

 



 

Com base neste estudo, ficou evidente que a presença de uma orgonite tem  

potencial para reduzir a radiação electromagnética no meio ambiente, de 

modo que protege a saúde humana dos efeitos da radiação.  

 

A fabricação de orgonite pode ser feita em escala familiar porque o 

material usado é barato, fácil de encontrar, e de fácil processamento.  

 

O desenvolvimento de bonitas orgonites  pode ser útil enquanto elas  

absorvem a radiação de ondas electromagnéticas geradas a partir de 

aparelhos eléctricos, tais como telefone celular ou computador. Aqui está 

uma aplicação interessante e útil da orgonite, sob a forma de um vaso ou 

um ponto estacionário, uma decoração que pode melhorar a condição de 

sua mesa de trabalho. 

 

 
 

 

VII. C ONCLUSÃO  

A. Composto de resíduos de torno, resina e quartzo, pode ser utilizada 

como um absorvedor de radiação electromagnética.  

B. A orgonite absorve radiação eletromagnética com uma composição 

otimal: quartzo a 5: 5. Na fonte de radiação 407 mg, a eficiência da 

absorção da orgonite com ferro, até 24,07862%, e orgonite com alumínio 

chega 13,02211%. 

Aumentando a fonte de radiação eletromagnética dada, a absorção da 

orgonite de ferro aumenta de 80,70175%, enquanto que a orgonite de 

alumínio diminui em eficiência de radiação de 1000 mg. 

 

 



 

SUGESTÃO  

A. Orgonite é conhecida por minimizar a radiação eletromagnética.  

B. Quanto mais testes forem feitos com a orgonite maior será a eficiência 

que se irá obter. 
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