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RESUMO 

Diante da crescente crise ambiental provocada pela degradação, principalmente 

devido ao uso de fontes energéticas poluentes, cada vez mais, vem crescendo o uso de 

energias renováveis em todo o mundo, tendo destaque para a energia solar, uma fonte 

abundante e disponível a todos, que pode ser aproveitada de diversas maneiras como: geração 

de eletricidade; desidratação de alimentos; aquecimento, desinfecção e destilação de água e 

cocção. Este último tem como aspecto primordial a viabilização de energia limpa e renovável 

para a sociedade, combatendo os danos ecológicos causados pela utilização em larga escala de 

lenha para o cozimento de alimentos, tendo utilização em países tropicais com altos índices de 

radiação solar, possuindo financiamento de ONGS por todo o mundo com objetivo de atingir 

a população de baixa renda. O projeto proposto consta de um fogão solar à concentração, 

funcionando a partir da reflexão dos raios solares por um concentrador que converge os 

mesmos para um ponto focal no fundo da panela, recebendo grande quantidade de calor. O 

fogão solar em estudo é composto por duas parábolas refletoras de forma elíptica feitas a 

partir do reaproveitamento de sucatas de antena de TV, possuindo 0,29 m² de área superficial 

para cada antena, que foram cobertas por múltiplos espelhos de 2 mm de espessura e 

montadas em uma estrutura metálica com mobilidade para a correção do movimento aparente 

do sol. Esta estrutura foi construída com o reaproveitamento de sucata, possuindo um custo 

relativamente baixo, quando comparado com outros fogões solares, em torno R$ 100,00. Este 

custo torna-se insignificante, uma vez que promoverá um grande benefício em não possuir 

gastos com combustível para cada refeição, diferente do uso do gás ou de lenha para cozinhar 

alimentos. Os ensaios mostram que o fogão chegou à temperatura máxima de 740°C, 

realizando a ebulição de água em um tempo médio de 28 minutos, cozinhando diversos tipos 

de alimentos, como batata, arroz e macarrão em um tempo médio de 45 minutos e ainda 

funcionando como forno solar, realizando o assamento de pizza e carnes. Esses tempos de 

cozimento não diferem muito dos tempos de cozimento em um fogão à gás, fato que obtém ao 

fogão solar uma boa receptividade aos consumidores, além do mesmo não emitir gases que 

podem intoxicar os alimentos como no caso do fogão a lenha. Comprova-se a viabilidade da 

utilização do fogão para cozinhar ou assar em duas refeições diárias para uma família, 

apresentando ainda condições de melhorar sua performance com adição de novos materiais, 

equipamentos e técnicas. 

 

Palavras-chave: Fogão solar. Concentrador solar. Antena de TV.  Sucata. 



 

ABSTRACT 

Given the growing environmental crisis caused by degradation, mainly due to the use 

of polluting energy sources, increasing the growing use of renewable energies worldwide, 

with emphasis on solar energy, an abundant supply and available to everyone, which can be 

harnessed in several ways: electricity generation; dehydration of food; heating, disinfection 

and distillation and cooking. The latter has as its primary feature the viability of clean, 

renewable energy for society, combating ecological damage caused by large-scale use of 

firewood for cooking foods, use in tropical countries with high solar radiation, and has 

funding NGOs throughout the world with the goal of achieving low-income population. The 

proposed project consists of a solar cooker for concentration, working from the reflection of 

sunlight by a hub that they converge to a focal point at the bottom of the pot, getting lots of 

heat. The solar cooker under study consists of two elliptical reflecting parabolas made from 

the recycling of scrap TV antenna, having 0.29 m² of surface area for each antenna, which 

were covered by multiple mirrors of 2 mm thick and mounted on a metal structure, with 

correction for the mobility of the apparent movement of the sun. This structure was built with 

the recycling of scrap metal, possessing a relatively low cost compared with other solar 

cookers, around US$ 50.00. This cost becomes negligible, since that will involve a great 

benefit to not have fuel costs for each meal, unlike the use of gas or firewood for cooking 

food. The tests show that the cooker has reached the maximum temperature of 740 ° C, for 

boiling water in an average time of 28 minutes, cooking various types of foods such as 

potatoes, rice and pasta in an average time of 45 minutes and still going as a solar oven, 

making pizza baking and meat. These cooking times do not differ much from the cooking 

times on a gas stove, it becomes the solar cooker as a good consumer acceptance, and 

furthermore not to deliver the same gases that can poison the food as with the wood stove. 

Proves the viability of using the stove to cook or bake in two daily meals for a family, still 

presenting a position to improve his performance with the addition of new materials, 

equipment and techniques. 

 

Keywords: Solar Cooker. Solar concentrator. TV antena, Scrap. 
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1. INTRODUÇÃO 

As questões relativas ao meio ambiente estão sendo amplamente discutidas nos dias 

de hoje tanto na área de preservação ambiental como no controle de emissão de gases e novas 

tecnologias. Problemas como poluição nas águas, efeito estufa, chuva ácida, aumento do 

buraco da camada de ozônio e o próprio aquecimento global têm tomado as páginas de 

notícias, cada vez mais, juntamente com fenômenos de catastróficos, muitos deles provocados 

por essas mudanças climáticas no Globo Terrestre. 

O presente modelo de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios, pois se 

por um lado nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado a miséria, 

degradação ambiental e a poluição aumentam diariamente. Diante desta constatação surgiu a 

ideia do Desenvolvimento Sustentável (DS), buscando conciliar o desenvolvimento 

econômico com a preservação ambiental, não só para essa geração como também para a 

futura. Esse desenvolvimento promove o chamado ecocapitalismo com a ampliação de 

tecnologias limpas, redução de lixo, reciclagem com coleta seletiva, reutilização de águas, 

enfim, o desenvolvimento da humanidade em harmonia com a natureza. (LAYRARGUES, P. 

P, 2000). 

Dentre as tecnologias limpas encontramos as energias renováveis, energias vindas de 

fontes que não se acabam com o consumo, como a energia solar, eólica, biomassa, energia das 

marés e entre elas a energia solar. O crescente uso de energias renováveis é uma solução 

ecologicamente correta para evitar o aumento exagerado do aquecimento global. 

 A ciência calcula que haja petróleo suficiente apenas para mais um século de 

consumo. Em longo prazo a gasolina, o gás natural e o óleo diesel serão, inevitavelmente, 

substituídos parcialmente por alternativas renováveis. 

Diversos autores reconhecidos na área de energia solar como Bezerra (2001), 

Cometa (2004) e Palz (2002) descrevem a contribuição da crise energética de 1973 como um 

forte catalizador para a busca de novas fontes de energia, destacando-se a solar que encontra 

ampla utilização em diversos países do mundo, principalmente naqueles em que há 

dificuldade nas fontes de energia mais comuns. 

A energia solar é a que se destaca mais devido a sua variedade de utilizações como a 

energia solar fotovoltaica, que gera eletricidade e a energia solar térmica, que pode ser 

utilizada para aquecer a água, secagem e desidratação de alimentos, destilação de água e forno 
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solar. Essa fonte de energia tem se destacado como fonte alternativa em diversos países como 

Espanha, Austrália e Japão que possuem diversos projetos de energia solar. 

As principais conclusões dos relatórios internacionais Geração Solar e Revolução 

Elétrica do Mar do Norte, lançados recentemente pelo Greenpeace afirmam que em 2030 a 

energia solar poderá atender às necessidades energéticas de dois terços da população mundial 

e a geração eólica em alto-mar, no Mar do Norte, poderá fornecer energia para 71 milhões de 

residências na Europa (PORTAL BRASIL). 

Existe certa barreira para o desenvolvimento da energia solar no Brasil, uma vez que 

o nosso país possui uma grande quantidade de energia gerada pela usina hidrelétrica, além de 

fontes energéticas originária das termoelétricas e pela sua obtenção de energia do petróleo e 

gás natural, que segundo Bezerra (2001) essas fontes de energias, principalmente a 

hidrelétrica, dificultam os investimentos na energia solar, pois diminuiria o uso dessas fontes, 

diminuindo o lucro das grandes empresas energéticas. 

Claro que não há como substituir toda a energia do mundo pela energia solar, mesmo 

que ela possa oferecer à humanidade recursos energéticos dez vezes superiores que os 

recursos mundiais dos combustíveis fósseis (BEZERRA, 2001). 

Outra dificuldade é que a energia solar é difusa e apresenta um custo de captação e 

produção de equipamentos superiores quando comparada com outras fontes de energia já bem 

exploradas no mundo, sendo utilizada como fonte alternativa de energia, pelo menos enquanto 

as outras fontes se encontram a custos mais baixos. 

Uma grande vantagem da energia solar é o fato da mesma poder ser explorada pelas 

massas, podendo ser aplicada como tecnologia social. Segundo Palz (2002) existe uma 

necessidade social, especialmente nos países em desenvolvimento do uso de técnicas que 

permitam pequenas comunidades obterem energia de forma descentralizada. 

Uma das aplicações mais práticas e econômicas da energia solar é o uso de fogões 

solares para cocção de alimentos, sendo atualmente bem utilizada em países como índia, 

China e Peru, entre outros. Nos dois primeiros, o número de fogões solares em operação 

supera a casa das 100.000 unidades.  

No Brasil, o principal emprego dos fogões solares é na zona rural das regiões áridas e 

semiáridas onde a extração de lenha para obtenção de energia térmica assume valores 

significativos, causando o desmatamento da caatinga.  
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No Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com a matéria da Tribuna do Norte do 

dia 8 de abril de 2007, a lenha ainda é o principal combustível do RN, superando eletricidade 

e derivados de petróleo. Pesquisas comprovam que, quando se fala em oferta, o maior peso é 

do petróleo, que, em 2005, representava 45,2% da energia disponível no estado. Entretanto, a 

lenha, que responde por 25,4% do consumo no estado, é o combustível mais usado entre 

indústrias e residências. Cálculos do coordenador do Grupo de Estudos Energéticos (Green) 

da UFRN, João Hélio Gomes, que integrou a equipe de pesquisadores, mostram que são 

consumidas cerca de um milhão de toneladas de madeira anualmente no RN (TRIBUNA DO 

NORTE, 2007). 

Através de pesquisa e desenvolvimento de novos métodos economicamente viáveis e 

ambientalmente legais ocorre um crescimento no setor de energia solar e especificamente em 

fogões solares. Entretanto, é necessária a difusão dessa tecnologia para a sociedade, 

mostrando os benefícios e cuidados do seu uso para que os equipamentos possam operar 

satisfatoriamente. 

Esse tipo de tecnologia além de não poluir o meio ambiente, evitando a poluição de 

gases gerada pela queima da lenha, evita também a disputa pela extração de lenha pelos 

moradores locais, a desertificação ocasionada da extração em excesso e os riscos que podem 

trazer à saúde e ainda pode ser amplamente utilizada pela população de baixa renda que não 

tem condições de utilizar as novas tecnologias a preço de mercado. 

1.1. Apresentação do Trabalho 

O forno proposto é um protótipo solar de média concentração, tendo como principal 

inovação a utilização de sucatas de antenas TV, possuindo a vantagem de ter uma geometria 

perfeita de forma elíptica, obtendo uma região focal de pequena área.  

Toda a sua estrutura é de material de sucata, obtendo um custo médio de R$ 100,00, 

devido principalmente ao custo da compra dos espelhos, sendo relativamente barato com 

relação a outros modelos de fogões solares. 

As principais características do forno proposto são:  

 Atuar como fonte de energia alternativa para a cocção de alimentos; 

o A energia solar além de ser abundante é uma energia completamente limpa, 

não poluindo o meio ambiente com nenhum tipo de gás, não apresentando 

riscos de explosão, como observada na combustão, além de não causar nenhum 
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dano ambiental como no caso dos fornos à lenha, em que grande quantidade de 

lenha é retirada, causando também um trabalho exaustivo; 

 Fornecer baixo custo tanto na sua construção como na utilização e manutenção;  

o Comparando com outros fornos solares de estrutura metálica o novo protótipo 

possui um custo mais baixo devido ao reaproveitamento de materiais e por ser 

de uma estrutura relativamente prática quando comparado a outros fogões 

maiores e mais complexos; 

 Fácil processo de fabricação e montagem;  

o Possui um tamanho relativamente menor que outros fogões de mesma função, 

isto se deve a ao fato do fogão utilizar duas pequenas parábolas de antena de 

TV e por possuir uma estrutura bem simples, sendo leve e prático para 

locomoção e utilização; 

 Maior rendimento;  

o Quando comparado a fornos do tipo caixa, que não concentram o calor da 

radiação do sol, podendo também ser comparados com os fogões parabólicos 

que necessitam de áreas maiores para se atingir as mesmas temperaturas do 

fogão elíptico. 

Inicialmente tem-se uma revisão a fim de facilitar o entendimento do conteúdo que 

abrange o fogão solar. Suas dimensões e metodologia de construção são apresentadas no 

capítulo de materiais e métodos e a avaliação da viabilidade do fogão é apresentada em 

análise de resultados para em seguida serem discutidas as conclusões e sugestões do trabalho 

em estudo. 

1.2. Objetivos 

Os objetivos do presente trabalho podem ser subdivididos em gerais e específicos.  

1.2.1. Objetivo Geral 

Demonstrar a viabilidade de utilização do fogão solar estudado para o fim proposto e 

a importância de sua utilização como alternativa para cocção de alimentos para uma família, 

especialmente no meio rural, diminuindo o uso de lenha para este fim. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 Projetar e construir o forno solar proposto; 

 Descrever e analisar todas as etapas do seu processo construtivo; 

 Ensaiar o modelo para vários tipos de alimentos;  

 Determinar sua eficiência nos processos de cozimento e assamento; 

 Comparar seus resultados com os obtidos por outros fogões solares já estudados e 

mostrados pela literatura solar de cocção de alimentos; 

 Demonstrar a boa relação custo-benefício do fogão solar estudado. 
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2. REVISÃO BILIOGRÁFICA 

Para entender sobre a importância do fogão solar em estudo como também o seu 

funcionamento é necessário uma revisão bibliográfica sobre energia solar, o potencial solar, 

processos de aproveitamento, histórico do fogão solar, tipos de fogões solares, utilização dos 

fogões solares no mundo e princípio de funcionamento do fogão solar. 

2.1. Energia solar 

A energia solar proveniente do sol é a responsável pela origem de praticamente todas 

as outras fontes de energia conforme encontramos explicado na citação abaixo por Bezerra 

(1998): 

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). 

 

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 10
7
 Joule m

-2
 s

-1
, obtida pelo resultado dos fenômenos termonucleares 

da transformação de hidrogênio em hélio (BEZERRA, 1998). 

O que nos salva dessa grande quantidade de energia é a distância da terra para o sol 

que é de 151 milhões de km, além da dispersão dos raios solares proveniente da atmosfera e 

de outros fatores (ALDABÓ, 2002). 

Cerca de 30% da radiação incidente no topo da atmosfera são refletidas 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, 2010). 
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Para Aldabó (2002) somente 25% de toda a radiação solar que incide na nossa 

atmosfera 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.   

 

 
Figura 1. Radiação solar global e suas componentes. 

Fonte: (GREENPRO, 2004 apud LOPO 2010). 

 

Pode-se observar a partir da Figura 1 acima que quando o Sol se situa verticalmente, 

acima de uma determinada localização, a radiação efetua o caminho mais curto através da 

atmosfera. Por outro lado, quando o Sol se encontra num ângulo mais baixo ou no horizonte a 

radiação percorre um caminho mais longo, sofrendo a radiação solar uma maior absorção e 

difusão e estando disponível, portanto uma menor intensidade de radiação. 

A radiação solar tem duas componentes básicas: a radiação solar direta Edir 

proveniente do sol, que atinge a terra sem qualquer mudança de direção e a radiação difusa 

Edif, que chega aos olhos do observador através da difusão de moléculas de ar e partículas de 
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pó. A radiação difusa inclui também a radiação refletida pela superfície terrestre. A soma da 

radiação difusa e direta equivale à radiação solar global EG: 

difdirG EEE +=
                                                                                                           

(1)
 

 

A energia irradiada pelo sol, para a atmosfera terrestre é praticamente constante. Esta 

energia irradiada ou intensidade de radiação é descrita como a constante solar, relativa a uma 

área de 1 m
2
. O valor médio da constante solar é E0 = 1.367 W/m² (LOPO, 2010). 

Com relação aos componentes eletromagnéticos da radiação solar, tem-se uma 

superposição de ondas eletromagnéticas e está distribuída do seguinte modo: 3% de 

ultravioleta, 42% de luz visível e 55% de infravermelho com comprimentos de onda das 

radiações mencionadas entre 0,25µ e 0,4µ; 0,4µ e 0,75µ; 1µ a 4µ, respectivamente. Porém, 

como já foi explicado, a atmosfera tem a propriedade de eliminar grande parte da energia 

solar, principalmente na faixa do ultravioleta e do infravermelho (RAMOS, 2009). 

2.2. Potencial solar 

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. Podemos perceber a veracidade da 

informação observando a Figura 2 em que vemos as regiões tropicais com maiores índices de 

radiação solar. 
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Figura 2. Mapa solar mundial 

Fonte: LOSTER, 2006.  

 

De acordo com a citação de Souza (2002), podemos entender que a grande vantagem 

da utilização da energia solar para suprir as necessidades energéticas do ser humano, 

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/m
2
, 

embora possa atingir maiores picos em algumas localidades. Excluídas as regiões 

Ártica e Antártica, ela recebe em média cerca de 3,6 kWh/m
2
.dia.  

As massas continentais, excluídas as regiões Ártica e Antártica, possuem uma área 

de cerca de 132,5 x 10
12

m
2
. Portanto, a incidência solar sobre essas massas 

continentais é 4,77 x 10
8
GWh/dia. Logo, a incidência em um ano é de 1,74 X 

10
11

GWh. 

Considerando-se que o consumo energético anual atual corresponde a 1,5 x 

10
8
GWh, 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 10
13

GWh (SOUZA 2002). 

 

 

O Brasil, como mostra a Figura 3, em que se destacam as regiões mais claras com 

maiores índices de radiação solar, possui significativo potencial solar com disponibilidade 
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equivalente a 1,13 X 10
10 

GWh, em quase todo o ano, como acontece no nordeste. 

(ALDABÓ, 2002). 

 

  
Figura 3. Mapa da radiação solar global media anual típica (Wh/m². dia). 

Fonte: PEREIRA et al., 2006. 
 

Os menores índices são observados no Litoral Sul-Sudeste, incluindo a Serra do Mar, 

e na Amazônia Ocidental, respectivamente. No Amapá e Leste do Pará, onde também se 

observam índices inferiores à média nacional. É importante ressaltar que mesmo as regiões 

com menores índices de radiação apresentam grande potencial de aproveitamento energético, 

até porque se sabe que esse potencial tem aproveitamento pela intensidade da radiação como 

também pela quantidade da mesma em função do tempo. 
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Segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar 2006, que apresenta o potencial anual 

médio de energia solar para o período de 10 anos, em que esse estudo se baseia, a região 

nordeste é a que apresenta uma maior disponibilidade energética com maior índice de 

radiação global Média de 5,9 kWh/m², seguido da região centro-oeste de 5,7 kWh/m², a 

sudeste 5,6 kWh/m², a norte de 5,5 kWh/m², que vem mais baixa devido às características 

climáticas da região Norte como as fortes chuvas decorrentes da floresta amazônica, reduzem 

seu potencial solar médio a valores próximos da região Sul de 5,2 kWh/m² (PEREIRA, E.B. 

et al, 2006).   

2.3. Processos de aproveitamento 

Pode-se dividir, de acordo com a aplicação, o aproveitamento dessa radiação em três 

tipos de processo de transformação da energia, (ALDABÓ, 2002; BEZERRA, 2001): 

 Processo térmico, que utiliza diretamente o calor da radiação do sol como energia, 

dividindo-se em baixa temperatura (até 100°C), média temperatura (de 100°C a 1000°C), 

alta temperatura (acima de 1000°C); 

 Processo elétrico, que transforma a radiação solar diretamente em energia elétrica 

através do processo fotovoltaico; 

 Processo químico, que transforma a radiação solar em energia química por meio de 

fotólise ou fotossíntese (energia bioquímica). 

É possível também utilizar processos que envolvem uma segunda transformação 

energética como no caso dos sistemas torre que convertem a energia radiante em calor, 

aquecendo um fluido que por sua vez promove a movimentação de turbinas, convertendo a 

energia térmica em mecânica e que por meio de um sistema próprio transforma a energia 

mecânica em elétrica. 

O processo térmico, que inclui o fogão solar analisado no trabalho, possui várias 

aplicações como no aquecimento de água por meio de coletores solares, destilação solar, 

secagem de frutas e grãos. Esses processos são apresentados detalhadamente na Figura 4. 
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Figura 4. Processos de aproveitamento da energia Solar. 

Fonte: Autor. Adaptado de COMETA, 2004. 

2.4. Histórico do fogão solar 

Na mais remota antiguidade os povos já utilizam a energia do sol para aquecer água, 

secar frutas e cozinhar vegetais, porém a primeira cozinha solar com tecnologia moderna se 

atribui ao franco-suíço Horace de Saussure, considerado o avô da energia solar, que construiu 

uma pequena caixa solar entre outros inventos relacionados com esta fonte de energia no ano 

de 1767. Ele cozinhou frutas em um fogão solar do tipo caixa primitivo que alcançava 

temperaturas de 190°F (88°C) que constava de duas caixas de madeira de pinho, uma dentro 

da outra, isoladas com lã e tinha três coberturas de vidro conforme se observa na Figura 5. 

 
Figura 5. Caixa solar construída por Horace de Saussure. 

Fonte: SAUSURRE, Horace. 
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Os fogões solares que são vistos hoje em dia só começaram a evoluir em 1950, pois 

anteriormente nosso mundo estava ainda envolvido na insanidade da guerra e apenas após 

esse período as pessoas tinham tempo para criar um futuro estável e pacífico.  

No século XIX tiveram algumas importantes invenções no campo do fogão solar: 

 Em 1830, O astrônomo britânico John Herschel utilizou uma cozinha solar de 

sua invenção durante sua viagem ao sul da África.   

 Em 1860, Mouchot, na Argélia cozinhou com um refletor curvado, 

concentrando os raios solares sobre uma pequena panela. 

 Em 1881 Samuel P.Langley utilizou uma cozinha solar durante a subida ao 

monte Whitney nos Estados Unidos. 

Charles Abbot desenhou um espelho concentrador e conseguiu alcançar com o 

mesmo a temperatura em torno de 200°C, em que esquentava azeite, retendo parte do calor 

por várias horas após o por do sol, conseguindo cozinhar alguns alimentos durante a noite. 

Com a chegada do Século XX houve uma utilização massiva dos combustíveis 

fósseis, tornando possível a obtenção de energia abundante e relativamente barata em quase 

todas as camadas da população. Assim, o mundo industrializado esqueceu as antigas e 

simples técnicas naturais e somente no último terço desse século quando começaram a surgir 

os problemas resultantes da distribuição dos produtos petrolíferos e pela crescente 

contaminação dos seus derivados, a energia solar voltou a ser a ser usada ainda que de forma 

incipiente.  

Em 1960 um estudo da ONU foi publicado para avaliar as reais possibilidades de 

implantação e desenvolvimento das cozinhas solares nos países em desenvolvimento. A 

conclusão dessa publicação foi que as cozinhas eram viáveis, entretanto era preciso apenas 

uma mudança nos costumes para uma adaptação à sua utilização em grande escala. 

Na busca de fazer do fogão solar uma opção real para uma utilização massiva na 

cocção de alimentos destaca-se os esforços da engenheira Maria Telkes que criou e inventou 

inúmeros desenhos de cozinhas solares, caracterizadas pela fácil construção e baixo custo, 

viáveis para serem utilizadas em países pobres. Já nessa época a China e, posteriormente a 

Índia, fizeram enormes esforços para distribuírem um número elevado de cozinha solares para 

a população. 
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No ano de 1970 Sherry Cole e Bárbara Kerr (Figura 6) desenvolveram no Arizona 

vários modelos de fogões solares que receberam grande aceitação em função de seus baixos 

preços e nesse mesmo período, Dan Halacy, um pioneiro no campo da energia solar, fabricou 

a cozinha solar 30-60, chamada assim porque sua construção se baseava em ângulos nas 

medidas de 30 e 60 graus. 

 
Figura 6. Bárbara Kerr e Sherry Cole com um dos modelos de seus fogões solares. 

Fonte: SOLAR COOKING WIKIA. 
 

Por volta dos anos 80 houve a popularização do Solar Chef, de Sam Erwin, tornando-

se o mais eficiente forno solar doméstico. O mais simples era o Sunspot de BudClevette, 

juntamente com o Sun Oven, alcançando, portanto, uma maior difusão. 

A associação Solar Cookers International promoveu a Primeira Conferência 

Mundial sobre a Cozinha Solar em 1992, um acontecimento histórico que reuniu 

pesquisadores e entusiastas de 18 países, repetindo-se em 1995, 1997 e recentemente em 

2006, na Espanha (SOLAR COOKING). 

A utilização o fogão solar tem se espalhado por todo o mundo diante do panorama 

mundial do aquecimento global e Entidades como a UNESCO e SCI (Solar Cookers 

International) financiam projetos que visam o uso de fogões solares em diversos países pelo 

mundo como no Peru em um programa de construção de fogões solares a cargo de uma 

organização filantrópica chamada Peru Children´s Trust (Confiança nas Crianças Peruanas), 

utilizando a mão de obra de 100 crianças pobres oferecendo assistência às famílias em saúde e 
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educação e no Kenia onde a SCI financiou um programa que permitiu a compra de fogões 

solares para mais de 15.000 famílias que vivem nos campos de refugiado. 

No Brasil o estudo de fogões solares iniciou-se na década de 80 e teve pioneirismo 

no Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal da Paraíba, através do Prof. Arnaldo 

Moura Bezerra, que construiu vários tipos de Fogões à Concentração, utilizando materiais 

diversos para a superfície refletora dos parabóloides. 

Na UFRN essa linha de pesquisa tem merecido devido destaque em mais de 20 anos 

de pesquisa na área sob orientação do Prof. Luiz Guilherme Meire de Souza atuando no 

Laboratório de Energia solar e máquinas hidráulicas LMHES, sendo construídos atualmente 

diversos tipos de fogões solares concentradores e do tipo caixa.  

SOUZA, L.G. M et al (2004 – 2010) tem desenvolvido trabalhos com fogões solares 

em diversos congressos nacionais e internacionais, apresentando diversos tipos e alternativas 

de fogões solares como o fogão modulado para aplicação em camping e comunidades rurais, o 

forno alternativo tipo caixa a baixo custo, fornos e compósito, fogões com dois focos e fogões 

com parábolas refletoras alternativas como parábolas de urupema e as parábolas de antena de 

TV, do qual consta este trabalho, sendo essa última apresentada no VI CONEN em Campina 

Grande em 2010 com o título de: Fogão solar com parábola reciclável de antena, 

possuindo apenas uma parábola de antena, diferente do fogão em estudo que possui duas 

antenas como já foi apresentado. 

2.5. Tipo de fogões e/ou fornos solares 

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

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

tipos básicos como: fogão do tipo caixa, fogão concentrador e fogão de painel e como forma 

de cozimento existem ainda as cozinhas aquecidas por meio de coletores de placa plana.  

2.5.1. Fogões / Fornos tipo caixa 

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, funcionando como um forno comum, assando os alimentos. 

Pode ser de diversos materiais, mas todos devem possuir um vidro ou algum outro 

material transparente que permita a passagem dos raios solares para seu interior e mantenha 
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boa parte do calor, necessário para assar o alimento. Geralmente a sua estrutura é pintada na 

cor preta para facilitar o armazenamento de calor conforme é sabido que a maior absorção de 

calor é realizada pelo corpo negro 

Este tipo de forno pode ter distintos números de refletores externos, planos ou 

levemente côncavos, colaborando para uma aceleração na temperatura interna diminuindo o 

tempo de cocção conforme podemos analisar nas Figuras 7 e 8 (SOCIADE DO SOL). 

 
Figura 7. Esquema de funcionamento de um fogão tipo caixa. 

Fonte: SOCIEDADE DO SOL 

 
Figura 8. Exemplo de um fogão tipo caixa de um modelo comercial. 

Fonte: SOLAR OVEN SOCIETY. 
 

Características: 

 Temperatura de aquecimento: em torno de 150 °C 
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 Tempo para aquecimento: Lento, quando comparado a outros fogões como os 

de concentração. 

 Operacionalidade simples, podendo funcionar praticamente sem a intervenção 

do usuário, mantendo o alimento aquecido durante um tempo prolongado; 

 Não produz efeitos danosos ao usuário por reflexão; 

 São estáveis e não apresentam riscos pela produção de chamas, não gerando, 

portanto, susceptibilidade a queimaduras.  

 São construídos com materiais de baixo custo, podendo haver modelos de fácil 

transporte, leves e dobráveis. 

 É possível estar acoplado a um sistema auxiliar que utiliza gás como 

combustível, podendo-se retirar a comida e completar o seu cozimento por via 

tradicional no caso do céu estar nublado.  

2.5.2. 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 haja essa 

captação e reflexão da luz solar são necessários refletores, geralmente espelhos distribuídos 

em uma superfície de forma côncava. Nas Figuras 9 e 10 podemos visualizar esse tipo de 

fogão (SOLAR COOKING WIKIA). 

 
Figura 9. Exemplo de um fogão concentrador. 

Fonte: SOLAR COOKING WIKIA. 
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Figura 10. Esquema de funcionamento de um fogão concentrador. 

Fonte: SEMPRE SUSTENTÁVEL. 
 

 

Características: 

 Temperatura de aquecimento: bem variável dependendo do tamanho da 

parábola refletora, podendo ultrapassar 800°C. 

 Tempo de aquecimento: rápido, quando comparado com outros fogões. 

 Necessita de luz solar direta;  

 Mecanismo de acompanhamento da trajetória do sol com reorientação, 

geralmente, a cada 30 minutos;  

 Esfriamento rápido do alimento se há desvio de foco ou nebulosidade 

acentuada;  

 Alguns são instável a ventos;  

 Risco de fogo ou queimaduras;  

 Danos aos usuários por raios refletidos e o fato de ficar exposto ao tempo.  
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2.5.3. Fogão painel 

Esse modelo é formado por uma estrutura que pode ser montada e desmontada de 

maneira prática. É composto geralmente de papelão revestido com algum material refletivo, 

sendo desenhado de uma forma especial para que os raios solares sejam todos concentrados 

para uma panela colocada no centro da mesma.  O mais conhecido desses fogões é o painel de 

Bernad (Figura 11 e 12), desenvolvido posteriormente por Barbara Kerr. 

 
Figura 11. Exemplo de um fogão solar do tipo painel de Bernad. 

Fonte: SOLAR COOKING. 

 
Figura 12. Esquema do fogão solar do tipo painel de Bernad. 

Fonte: FOGÃO SOLAR. 

Temos ainda diversos outros modelos de fogão solares que podem ser entendidos 

como variações dos modelos originais como podemos ver nas figuras abaixo, o fogão de funil 

(Figura 13). 
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Figura 13. Fogão solar de funil. 

Fonte: SOLAR COOKING WIKIA. 

2.5.4. 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 14). Esses coletores aquecem algum fluido de 

trabalho como óleo ou ar. (QUEIROZ, 2005; LION, 2007; GOMES, 2009). 

Características: 

 Facilidade de uso e a possibilidade de poder cozinhar na sombra 

 Não é 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. 
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Figura 14. Fogão solar de placa plana construído na Universidade Federal do Ceará. 

Fonte: LION, 2007. 

2.6.  Efeito calorífico no forno solar 

Combinando os efeitos de radiação no corpo negro e efeito estufa, temos um efeito 

duplo na geração e armazenamento de calor que são essenciais para a cocção de alimentos 

como se pode observar na a Figura 15, em que a luz solar atravessa o vidro transparente, uma 

parte é refletida para o ambiente externo e boa parte é absorvida continuamente pelo ar e 

pelos materiais internos, formando um efeito estufa. 

Ao se colocar um corpo negro nessa região interna, estará se aproveitando ainda mais 

desse calor contido no interior do fogão.  Esse calor emitido por infravermelho é transmitido 

ao vidro e retorna ao corpo negro, sendo absorvido novamente, promovendo uma elevação na 

temperatura até atingir um ponto de equilíbrio entre o ganho e a perda de calor.  

Para fogões concentradores o processo que ocorre é primeiramente a reflexão dos 

raios solares e sua concentração em um ponto focal no fundo da panela. A energia radiante 

concentrada no material será em parte refletida e em parte absorvida transformada em calor 

que será transmitido à panela pelos processos de transferência de calor. 
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2.6.1. Processo de transferência de calor no fogão / forno solar 

O calor dentro de um fogão solar é transferido a partir de três processos básicos: 

Condução, Radiação e Convecção, observados na Figura 15 (INCROPERA, 2003). 

 
 

Figura 15. Princípio de cozimento de um forno solar. 

 Fonte: SOLAR COOKING. 

2.6.1.1. Radiação 

Conforme foi analisado anteriormente, o fogão cozinha graças à radiação fornecida 

pelo sol, mas essa radiação também é emitida pelos objetos no interior do forno até mesmo 

pelo alimento. 

2.6.1.2. Condução 

Condução é a transferência de calor através de um corpo, de molécula a molécula, o 

corpo mais quente cede calor ao corpo mais frio. A constante adição de calor favorece o 

choque entre as moléculas transferindo energia das mais energéticas para as menos 

energéticas. 

A panela, que é aquecida por radiação, transmite o calor ao alimento e a água através 

de condução, transmitindo o mesmo a partir de suas moléculas para as moléculas do material 

que está em contato com essa fonte de calor. 

2.6.1.3. Convecção 

É o processo de transferência de calor que ocorre através do deslocamento de 

camadas de um fluido, ou seja, ocorre com os líquidos e gases. O ar quente aquecido no fundo 
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da panela, ou do próprio forno tende a subir e trocar calor com o ar frio que desce, 

promovendo uma circulação de ar, aquecendo o ambiente. Essa convecção também ocorre na 

água, aquecendo a mesma até a temperatura de ebulição. 

2.6.1.4.  Armazenamento de calor 

Parte da energia que entra no forno é armazenada pelo mesmo por meio de materiais 

isolantes, no caso de fornos tipo caixa podem ser utilizados isopor, madeira ou outros 

materiais para diminuir as perdas de calor e, no caso do fogão concentrador, pode-se utilizar 

um isolante na própria panela, diminuindo a perda de calor para o ambiente externo. 

2.7.  Fundamentação teórica  

 O processo de conversão da energia solar em energia térmica passa por alguns 

estágios para se concretizar, como segue: 

 No primeiro estagio a radiação solar é captada através de uma superfície e 

refletida; 

 No segundo estagio a radiação solar é absorvida e transferida a um elemento 

absorvedor ou a um fluido de trabalho que pode ser água, óleo ou sais.

 Esquematicamente, o ciclo de conversão energético global do sistema pode ser 

representado de acordo com o diagrama da Figura 16. 

 
 

Figura 16. Esquema global do processo de conversão da energia solar em energia térmica. 

Fonte: Autor 
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Antes de se entrar no estudo do balanço energético do sistema refletor-panela é 

necessária à apresentação de algumas grandezas que serão utilizadas em equações posteriores. 

2.7.1. Eficiência óptica, de conversão térmica e útil do sistema 

o - Eficiência ótica do sistema de captação da energia solar. 

t - Eficiência de conversão térmica. 

u - Eficiência útil de conversão.  

 Observa-se que a primeira fase do processo depende de um fator importante: a 

eficiência ótica, (o), juntamente com a eficiência térmica (t).  

É importante salientar que existe variação na intensidade de radiação em função da 

localização geográfica e de outros fatores associados ao clima, época do ano e poluição 

atmosférica. Mesmo assim, a eficiência útil do ciclo pode ser representada através da relação: 

tou                                                                                                                     (2)                                                                                                    

2.7.2. No concentrador 

ρ - Refletividade do concentrador (%) - 0,95 (LION, 2007, et al). 

Ac - Área da superficial de captação de energia solar, medida em metros quadrados. 

Quanto maior essa área maior será a incidência de radiação solar sobre o concentrador. Na 

equação abaixo, “a” e “b” correspondem à metade dos comprimentos da elipse, maior e 

menor, respectivamente: 

  
baAc ..

                                                                                                                            (3) 
 

2.7.3. No absorvedor 

Afoco - Área iluminada do foco, medida em metros quadrados. É a área do fundo da 

panela que recebe os raios solares concentrados por meio do concentrador refletor, em que “rf” 

corresponde ao raio do foco. 

². ff rA 
                                                                                                                             

(4)
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   - Emissividade do absorvedor (%). Estimada como sendo 0,9 (LION, 2007, et al). 

kr - Fração da radiação refletida  – 0,9. (LION, 2007, et al). 

αp - Absortividade da panela. Corresponde a quantidade de luz que é absorvida -  0,9 

(LION, 2007, et al). 

Alp – Área lateral da panela medida em metros quadrados. Em que “altp” e “Dp” 

correspondem a altura e diâmetro da panela respectivamente. 

pplp DaltA 
                                                                                                             (5)

 

hce– Coeficiente de convecção externo (W/m
2
. 

o
C).  

2.7.4. Potência térmica 

A Figura 17 abaixo apresenta o balanço energético que ocorre no sistema do fogão 

solar. 

 
 

Figura 17. Fluxo de energia do sistema de captação-conversão de radiação solar em energia 

térmica. 

Fonte: Autor.  

 

Então, têm-se as seguintes definições: 

Potência: 

Pu - Potência térmica útil (W) – Potência total do sistema. 



42 
2. REVIISÃO BIBLIOGRÁFICA 

RAMOS, R. E. B.                                                     Dissertação de Mestrado - PPGEM/UFRN.  

 

Pabs – Potência máxima absorvida pela panela (W). 

Pperda – Potência perdida pela panela para o ambiente externo (W). 

Temperatura: 

Tep – Temperatura externa da panela (
0
C). 

Tamb – Temperatura ambiente (
0
C). 

Tendo a definição das grandezas, apresenta-se a seguir definição das equações de 

acordo com o balanço energético. 

Potência absorvida pela panela:  

prccabs kAI   P                                                                                                    

(6)                                                                                                       

Ic - Radiação instantânea coletada pelo sistema de captação de energia solar 

W/m
2
. 

Potência perdida pela panela:  

 ambeplpceperda TTAhP                                                                                              

(7)  

Potência útil:  

perdaabsu 
                                                                                                           (8) 

Eficiência óptica:  

pro k  ..                                                                                                                   (9)
 

Eficiência térmica:  

occ

u
t

AI 







                                                                                                              (10) 

O fator de concentração (C) é definido como sendo a relação entre (Ac) - área da 

superfície de coleção de energia solar e (Afoco) - área do foco, área iluminada do absorvedor:  
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foco

c

A

A
C 

                                                                                                                   (11) 

É possível estabelecer uma relação entre a concentração, a temperatura e a energia 

dissipada pela radiação no foco de um concentrador: A temperatura de um corpo situado no 

foco de um concentrador depende da densidade de fluxo na imagem de Gauss sendo, portanto 

governado pela lei de Stefan-Boltzmann conforme as equações (BEZERRA, 2002): 

absC.P  E                                                                                                                         (12) 

4ε.σ.TE                                                                                                                         

(13) 

Igualando-se as Equações (12) e (13) tem-se: 

4

abs ε.σ.TC.P                                                                                                      

Reorganizando a equação para encontrar o valor de T, tem-se: 

4
1

abs

ε.σ

P . C
T 








                                                                                                        (14) 

Onde:  

E – Energia dissipada do sistema. 

σ - Constante de Stefan-Boltzmann = (5,67 x 10
-8 

W/m
2
. °K

-4
). 

ε- Emissividade do absorvedor.  

T - Temperatura absoluta no foco (K).  

C – Fator de concentração solar. 

2.8. Analise dos fogões em comparação  

Para que se tenha uma base comparativa do fogão solar em estudo com outros 

fogões, são apresentados abaixo algumas informações de construção e resultados de ensaios 

de dois fogões solares concentradores do LMHES-UFRN 
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2.8.1. Fogão Queiroz 

Esse fogão foi desenvolvido em uma dissertação de mestrado com o título: 

Construção de um fogão solar à concentração para cozimento direto e indireto, sendo objeto 

de estudo da defesa de mestrado de William Fernandes de Queiroz em 2005. Foi construído a 

partir de fibra de vidro aplicada sobre um molde cerâmico, conforme se observa na Figura 18. 

 
Figura 18. Molde de construção da parábola refletora do Fogão Solar Queiroz. 

Fonte: QUEIROZ, 2005. 

 

O Fogão Queiroz demonstra excelentes resultados devido a sua perfeição geométrica 

parabólica e a sua área relativamente elevada quando comparada com outros fogões. A Figura 

19 apresenta o fogão concluído. 
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Figura 19. Fogão Solar Queiroz. 

Fonte: QUEIROZ, 2005. 
 

2.8.1.1. Características a serem utilizadas em comparação: 

 Valores de Irradiação média de 680 W/m². 

 Área de captação de 1,0 m². 

 Potência absorvida de 523,26 W. 

 Fator de concentração de 158,73. 

 Temperatura máxima de 856,25°C. 

 Custo: R$ 200,00. 

2.8.2. Fogão Lion 

Esse fogão foi desenvolvido em uma dissertação de mestrado com o título: 

Construção e análise de desempenho de um fogão solar à concentração utilizando dois focos 

para cozimento direto, sendo objeto de estudo em 2007 da defesa de mestrado de Carlos 

Alberto Pereira de Queiroz Lion Filho. Construído a partir de fibra de vidro aplicada sobre um 

molde cerâmico, conforme se observa na Figura 20. Porém apresenta uma diferenciação, com 

relação ao fogão Queiroz, que é a possibilidade de cozinhar duas refeições ao mesmo tempo, 

por ser um fogão bifocal (Figura 21). 
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Figura 20. Estrutura do Fogão Lion. 

Fonte: LION, 2007. 

 

 
Figura 21. Fogão Lion. 

Fonte: LION, 2007. 
 

2.8.2.1. Características a serem utilizadas em comparação: 

 Valores de Irradiação média de 600 W/m². 

 Área de captação de 0,75m². 

 Potência absorvida de 346,27 W. 

 Fator de concentração de 68,18. 

 Temperatura máxima de 550°C. 

 Custo: R$ 300,00. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente o projeto foi desenvolvido apenas com uma elipse como refletor, porém 

como não houve resultados satisfatórios, que serão apresentados no próximo capítulo, foi 

necessária a colocação de mais uma elipse.  

Conforme apresentado nos capítulos anteriores, o fogão solar em estudo tem como 

refletor concentrador antenas de TV de forma elíptica, observada na Figura 22. 

 
 

Figura 22. Exemplo de uma antena via satélite de TV. 

Fonte: PRE-CALCULUS 0809. 
 

Sua estrutura também é toda de sucata, possuindo de acordo com o que se observa na 

Figura 23: 

 Botão giratório de bicicleta ergométrica; 

 Suporte para colocação da panela de extintor de incêndio; 

 Toda a estrutura metálica de birô de mesa. 
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Figura 23. Estruturas do fogão. 

3.1. Corte dos espelhos 

Os espelhos possuem 2 mm de espessura e foram cortados utilizando-se uma lâmina 

de diamante posicionada na ponta de um equipamento semelhante a uma caneta Figura 24. 

Foram feitos diversos cortes de (3,0 x 3,0) cm² de espelho e alguns pedaços menores nas 

pontas de modo a revestir toda a elipse com 371 espelhos. 

 
Figura 24. Corte dos Espelhos por uma ferramenta com uma ponta de diamante. 

 

Os espelhos da segunda elipse foram cortados do mesmo modo que a primeira, 

porém com um número menor da área dos espelhos, sendo de (2,6 x 2,6) cm², totalizando 504 

espelhos.  

A Figura 25 apresenta a superfície das duas elipses já recoberta pelos segmentos de 

espelhos, nota-se que a elipse da esquerda possui maiores segmentos que a elipse da direita. 
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Essa colocação dos diferentes tamanhos dos espelhos foi feita para se analisar a diferença do 

foco entre cada uma das elipses a fim de se escolher o tamanho ótimo dos mesmos a ser 

utilizado. 

 

Figura 25. Representação dos diferentes segmentos de espelhos na superfície das duas elipses. 
 

O número de segmentos de espelhos influenciará na eficiência do fogão, pois devido 

ao espelho não ser moldável só será possível uma adaptação nas curvas das superfícies 

parabólicas colocando pequenas secções de espelhos. Pode-se observar essa influência na 

Figura 26, na qual a figura da direita apresenta uma dispersão na região focal devido aos 

espelhos não estarem moldados à superfície do refletor. 

 

 
Figura 26. Influência do segmento dos espelhos na dispersão focal em uma superfície 

parabólica. 

Fonte: autor 
 

3.2. Colagem dos espelhos 

Os espelhos foram colados utilizando-se de cola epóxi, sendo colocada em cada 

segmento de espelho para serem postos sobre a superfície da elipse. Logo após a colagem dos 
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espelhos, as elipses foram postas na estrutura metálica, formando o fogão solar. A Figura 27 

apresenta os espelhos já dispostos e colados nas elipses. 

 
Figura 27. Elipses com todos os espelhos colados em suas superfícies. 

3.3. Construção do isolante da panela 

O isolante foi feito a partir de material compósito, composto de: pneu triturado, EPS 

triturado, gesso, cimento e água, em quantidades iguais de cada material, podendo ser 

analisado na Figura 28. Esse compósito já foi comprovado em outros trabalhos de dissertação 

(GOMES, 2010; SILVA, 2010) no LMHES, possuindo massa específica de 1000 kg/m³ e 

condutividade térmica de 0,32 w/mK, comprando assim a sua boa capacidade de reter o calor 

da panela. 
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Figura 28. Preparação do compósito para o isolante da panela. 

 

Os materiais são preparados em um recipiente, misturados e com a adição de água 

formam o compósito que, ainda em forma pastosa, é despejado ao redor da panela que 

suportada por um molde cilíndrico. O molde permanece alguns minutos ao redor da panela até 

que o mesmo ganhe consistência e solidifique. Com o mesmo compósito também foi 

desenvolvida uma tampa para fechar a panela do ambiente externo, de acordo com o que é 

apresentado na Figura 29. 
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Figura 29. Construção do molde da panela. 

 

Após a preparação do isolante da panela é realizada a fixação do termopar na sua 

base por meio de uma resina epóxi e em seguida é feita a sua pintura na cor preta para 

permitir uma maior absorção de luz, conforme a radiação do corpo negro (Figura 30). 

 
Figura 30. Fixação do termopar e pintura da panela.  
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3.4. Construção e montagem da estrutura metálica 

A estrutura foi toda feita a partir de sucata de birô, conforme foi dito anteriormente, a 

partir de secções e uniões com solda conforme apresentada na Figura 31.  

 
Figura 31. Construção do fogão solar. 

 

Essa estrutura foi construída de modo a adaptar-se ao tamanho da elipse, tendo uma 

altura equivalente e montada de modo a receber e suportar o peso das mesmas e o sistema 

giratório no plano vertical funciona a partir do giro de uma luva, da qual parte uma barra 

metálica acoplada as elipses, em um eixo fixo. Assim ao girar a luva, podem-se movimentar 

as elipses ao redor da estrutura metálica no plano vertical (Figura 32), sendo: 

1. Botão giratório,  

2. Mecanismo móvel para permitir o giro das elipses (Luva acoplada em uma 

haste), 

3. Eixo fixo onde é colocada a panela,  

4. Haste de suporte das elipses,  

5. Haste de sustentação do fogão,  

6. Pontos de união em que foram realizadas as soldas. 
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Figura 32. Estrutura do Fogão em estudo. 

Na Figura 33 pode-se entender um pouco melhor de como funciona o movimento de 

rotação das elipses, em que em 3 tem-se a luva soldada na haste que suporta as elipses, tendo 

em 1, o botão giratório de bicicleta ergométrica para “segurar” a luva no eixo fixo, 2. 
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Figura 33. Visualização do sistema de movimentação das elipses. 

Para movimentar no plano horizontal é necessário rotacionar toda a estrutura, que 

apesar de não possuir rodas é bem leve, podendo ser movimentada manualmente por apenas 

uma pessoa. 

3.5. Pintura da estrutura metálica 

A estrutura metálica foi pintada com o objetivo principal de evitar sua oxidação, 

além fornecer um melhor efeito estético para o fogão, de acordo com o que podemos perceber 

na Figura 34 que mostra o fogão solar antes e depois da pintura. 
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Figura 34. Fogão solar antes e depois da pintura. 

3.6.  Medidas 

As Figuras 35, 36 e 37 ilustram as medidas do fogão solar: 

 Elipse; 

o Medida longitudinal: 64,0 cm; 

o Medida transversal: 58,5 cm; 

 Altura: 120 cm; 

 Base: 60 cm; 

 Altura do Foco: 38 cm; 

 Diâmetro do suporte da panela: 21,5 cm podendo ser aumentado, dependendo 

da panela. 

A área da elipse a ser utilizada é determinada a partir das medições de ponta a ponta, 

longitudinais e transversais, portanto não se trata da área que o sólido ocupa e sim da área de 

captação de energia solar. 
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Figura 35. Dimensões Longitudinais (1) e transversais (2) das elipses do fogão solar em 

estudo. 
 

 
Figura 36. Medidas longitudinais e transversais da elipse do fogão solar. 
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Figura 37. Medidas da altura, base, altura do foco e diâmetro do suporte da panela. 

do fogão solar. 
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3.7. Calibração e equipamentos de medição 

Para a realização dos ensaios foram necessárias a calibração e análise dos 

instrumentos responsáveis pela medição dos dados a serem obtidos com os ensaios. 

Os dados de temperatura no fundo da panela (Temperatura de foco) foram medidos 

com um termopar de cromel-alumel acoplado a um termômetro digital, conforme observado 

na Figura 38, e os dados de temperatura da água, usados no teste de ebulição e no teste de 

cocção de alimentos, foram medidos utilizando-se de um termômetro de bulbo, visto na 

Figura 39. 

As perdas térmicas do absorvedor (panela) para o ambiente foram avaliadas através 

da medição de temperatura da superfície externa do compósito que envolvia a panela e da 

temperatura ambiente e medidas por um termopar semelhante ao termopar que mediu as 

temperaturas do fundo da panela. 

 
Figura 38. Termômetro com termopar acoplado (fio amarelo) medindo a temperatura do 

fundo da panela. 

 
 Figura 39. Medição de temperatura da água com termômetro. 

Os dados de radiação solar global foram medidos com a estação meteorológica Davis 

– Weather Envoy instalada no LMHES/UFRN observado na Figura 40 onde se pode 
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visualizar o equipamento que se localiza em cima do LMHES/UFRN e na Figura 41 observa-

se um receptor do equipamento que transfere os dados medidos a um computador.  

 
Figura 40 - Equipamento Davis Weather Enyoy. 

 

 
Figura 41. Receptor do Equipamento Davis – Weather Enyoy acoplado a um computador do 

LMHES. 
 

3.8. Metodologia dos ensaios 

Antes de realizar os ensaios, foi necessário determinar a localização exata do foco 

para as duas elipses. Para isso, a panela foi posicionada em uma região próxima à região onde 

estava o foco da antena de TV. A partir de então foi desenvolvida a estrutura com a panela 

posicionada nessa região. Foram realizados testes preliminares de temperatura no fundo da 

panela para verificar o ponto de maior temperatura em que seria colocada a panela. 

Para se determinar a posição do foco foram verificadas nas 3 dimensões, a distância 

horizontal do eixo maior da elipse, a distância transversal da mesma e a altura em relação à 

panela. 

Para analisar o foco das duas elipses foi necessária uma verificação a olho nu, 

utilizando-se de uma máscara de proteção, observando a área mais clara do fundo da panela e 
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obtendo a mesma área a partir de uma comparação entre as duas elipses. A Figura 42 

apresenta um procedimento para verificação da área focal em que uma das elipses é coberta 

com uma lona para observação do seu foco. O mesmo procedimento é feito com outra elipse 

de modo que os focos coincidam. 

 

 
Figura 42. Determinação do ponto focal das duas elipses. 

 

É necessária uma correção do foco a cada 30 minutos e por causa da geometria da 

elipse e do movimento aparente do sol. Essa mudança é observada de acordo com a Figura 43, 

onde se tem o posicionamento de cima para baixo e da esquerda para a direita: às 8h, 10h, 

11:30 e 14h. 
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Figura 43. Posicionamento das elipses devido ao movimento aparente do sol. 

 

Tendo realizado todos os parâmetros iniciais de metodologia para medição dos 

ensaios e calibração dos equipamentos, o fogão está pronto para os ensaios que foram 

realizados no próprio LMHES/UFRN. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para se analisar os resultados do fogão/forno solar foram realizados primeiramente os 

cálculos dos parâmetros e  da sua eficiência e em seguida coletados os dados dos ensaios de 

temperatura do foco, de ebulição de água, de cozimento e assamento de alimentos.  

4.1. Cálculos dos parâmetros da eficiência do fogão 

Usando o equacionamento estudado no Capítulo 2 e acrescentando os dados do 

fogão, foram calculados os parâmetros que demonstram a eficiência do equipamento solar. 

4.1.1. Cálculo da máxima potência térmica absorvida pela panela 

Por intermédio da Equação (6) encontra-se a máxima potência que é absorvida pela 

panela a partir dos seguintes dados: Ic = 800 W/m
2

, Au = 0,56m
2

, ρ = 0,95, Kr = 0,90,  αp=0,9.  

Substituindo-se os valores na equação:   

9,09,095,056,0800 absP
 

WPabs 74,344
 

 

4.1.2. Cálculo da potência de perdas 

A potência perdida é calculada pela Equação (7), que substituindo os valores de 

Temperatura externa de 60°C e Temperatura ambiente de 30°C, medidas de 12:00 às 12:30, 

hce de 26,54 W/m
2
 

o
C (LION, 2007), valor encontrado dentro da variação para convecção 

natural livre de acordo com Incropera, 2003 .  A área lateral da panela é encontrada a partir 

da Equação (5) em que a altura da panela possui valor de 0,15m e o diâmetro tem 0,25m: 

²04,025,015,0 mAlp   

 306004,054,26 perdaP
 

WPperda 85,31  
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4.1.3. Cálculo da potência útil 

A potência útil é calculada através da Equação (8): 

85,3174,344 uP
 

WPu 89,312  

Os resultados são satisfatórios, visto que há potência suficiente para cocção de 

alimentos, apesar de ser um pouco menor que os dados de Lion e bem menor que os dados de 

Queiroz conforme mostra o gráfico da Figura 44; 

 

Figura 44. Comparativo entre área útil do concentrador e potência absorvida. 

O resultado da diferença de potência dos fogões se deve principalmente ao tamanho 

da área útil do concentrador que quanto maior for a mesma, maior será a quantidade de luz 

solar direcionada à panela e consequentemente maior a potência absorvida.  

Mesmo os fogões utilizando-se de diferentes valores de Ic e tendo o fogão Ramos 

com maior valor (Queiroz: 680, Lion, 600 e Ramos 800), os fogões de maior área 

apresentaram maiores potências. Além disso, se fossem utilizados os mesmos valores de Ic as 

diferenças da Pabs entre os fogões seriam ainda maiores, visto que o valor de Pabs é diretamente 

proporcional ao valor de Ac.  
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Vale salientar que o que justifica a grande diferença no valor de Ic é que a irradiação 

média na cidade de Natal tem aumentado nesses últimos anos, atingindo picos de 1200 W/m², 

segundo o equipamento Weather Envoy no LMHES. 

4.1.4. Cálculo do fator de concentração. 

 Através da Equação (11) calcula-se o fator de concentração utilizando-se das equações 

(3) em que a metade dos valores de a e b correspondem a 0,32 e 0,29, respectivamente, e (4) 

em que o raio da área do foco corresponde a 0,05 m: 

²29,029,032,0 mAc    

²008,0²05,0 mAf    

008,0

29,0
C

 

25,36C  

Esse valor é calculado apenas para uma elipse, sendo baixo quando comparado com 

o fator de concentração de outros fogões (Queiroz, 158,73 e Lion, 68,18), devido à pequena 

área de captação da elipse, porém não prejudicando o desempenho dos resultados uma vez 

que foram utilizadas duas elipses. 

Apesar do baixo fator de concentração encontrado, uma vantagem que o fogão de 

elipse apresenta quando comparado com o fogão de parábola é que o primeiro possui uma 

pequena área de sombra da panela em alguns horários do dia, enquanto o segundo apresenta 

uma maior área de sobra localizada no centro da parábola. Conforme se pode observar na 

Figura 45 que apresenta o posicionamento do ponto focal para as duas geometrias em que se 

tem a elipse à esquerda com foco em sua extremidade e a parábola à direita com foco no seu 

centro. 
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Figura 45. Comparação dos focos nas duas geometrias: elíptica à esquerda e parabólica à 

direita. Fonte: autor. 

4.1.5. Cálculo da eficiência ótica. 

Os valores de ρ, kr e αp já foram apresentados no capítulo anterior, então 

substituindo os mesmos na Equação (9): 

77,09,09,095,0 o  

77,0o  

4.1.6. Cálculo da eficiência térmica 

Utilizando-se da Equação (10): 

77,056,0800

89,312

xx
t 

 

91,0t  

Ressalte-se que foram desprezadas as perdas térmicas do absorvedor por radiação, 

em função do mesmo estar recoberto com um compósito isolante em sua lateral. 

4.1.7. Cálculo da eficiência útil  

Enfim, através da Equação (2): 
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91,077,0 u  

70,0u  

Os valores calculados traduzem uma boa eficiência óptica, devido à utilização de 

espelhos, independente do tipo do fogão solar e uma elevada eficiência térmica devido à boa 

captação de energia solar e ao isolante da panela. 

4.1.8. Cálculo da temperatura teórica no foco do concentrador. 

O cálculo da temperatura teórica no foco é obtido pela Equação (14): 

4/1

81067,59,0

74,34435















T  

CKT  52,42452,697  

A temperatura máxima teórica foi semelhante à temperatura máxima obtida de 

420°C, medida pelo termopar fixado no fundo da panela, para o fogão solar com uma elipse. 

É uma temperatura aparentemente alta quando comparada com outros fogões de área bem 

maior como o de Queiroz de 1m² de área e de 856,25°C de temperatura máxima e o de Lion 

de 0,75m² e de 550°C de temperatura máxima. 

O fogão em estudo possui uma área pouco menor que 30% do fogão de Queiroz, no 

entanto o valor de sua temperatura máxima é quase 50% da temperatura máxima de Queiroz. 

Isso pode ser explicado devido ao poder de concentração das elipses em promover um foco 

bem pontual, diferentemente das parábolas que promovem um foco mais espalhado. Além 

disso, a estrutura do fogão de elipse fornece, como já foi mencionado, uma menor área de 

sombra, utilizando mais a sua área de captação e reflexão dos raios solares. 

Conforme se observa na Figura 46 a área do fundo da panela que recebe os raios 

solares concentrados por meio de uma superfície refletora em que na esquerda, situação 

semelhante à observada no fogão em estudo, tem-se uma pequena área focal em que basta 

afastar um pouco para ter uma drástica redução de temperatura, fato que não ocorre com a 

figura da direita. A primeira, devido à drástica redução de temperatura, possui uma média de 

temperatura de apenas 200°C enquanto que a segunda, apesar de ter uma temperatura máxima 

menor, possui uma média de 295°C. 
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Figura 46. Comparação das temperaturas no fundo do absorvedor. 

Para um pequeno foco, esquerda, e um grande foco, direita.  

Fonte: autor. 

 

4.2. Ensaios com uma elipse 

Para os ensaios com uma elipse (Figura 47) foram avaliados apenas os ensaios de 

temperatura no foco e ensaio de cozinhar alimentos, uma vez que não se obteve o resultado 

esperado, quando comparado com outros fogões, por este demorar mais tempo na cocção de 

alimentos. 
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Figura 47. Ensaio do fogão em estudo com uma elipse. 

4.2.1. Ensaio de temperatura do foco 

A temperatura máxima obtida com o fogão solar correspondente a 420°C foi 

significativa, própria para proporcionar a cocção de alimentos e a temperatura média para o 

período estudado, em torno de 270°C, também esteve dentro do nível propício para a cocção, 

sendo realizado para excelentes condições solarimétricas.  

4.2.2. Ensaio de cocção de alimentos 

Foi possível cozinhar uma porção de macarrão, embora com tempos de cozimento 

bem superiores aos outros fogões solares da literatura. A Figura 48 apresenta o cozimento de 

macarrão, apresentando o alimento antes, durante e depois da cocção.  

 
Figura 48. Cozimento de Macarrão com apenas uma elipse como parábola refletora. 
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4.3. Ensaios com 2 elipses  

Como já foi mencionado anteriormente, devido ao baixo rendimento do fogão com 

uma elipse foi necessária à adição de mais uma elipse, aumentando a área de captação de 

energia solar e, consequentemente, a potência do fogão, conforme podemos observar na 

Figura 49 onde se observa a queima de uma palha em apenas alguns segundos.  

 

 
Figura 49. Queima de palha pelo fogão solar em estudo. 

 

4.3.1. Ensaio de temperatura do foco 

Para o ensaio de temperatura com a panela vazia, ou seja, o ensaio que determina a 

temperatura do foco (Figura 50), encontra-se uma temperatura máxima de 740°C menos do 

que o dobro da temperatura obtida em apenas uma elipse (420°C). Isto também pode ser 

explicado pelo fato da segunda elipse ter uma menor quantidade de espelhos que a primeira, 

obtendo um menor poder de concentração focal e, consequentemente, menor temperatura.  
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Figura 50. Ensaio para identificação da temperatura no foco. 

 

A seguir é apresentado o gráfico da Figura 51 com os resultados dos ensaios de 

temperatura de foco na panela vazia, ressaltando-se que os valores de radiação direta foram 

considerados como sendo de 80% dos valores da radiação global (LION, 2007). 

 
Figura 51. Medidas de Temperatura e radiação em função do período. 

 

Observa-se que a temperatura do foco aumenta com o aumento da intensidade da 

energia solar e diminui com a diminuição do mesmo, descrevendo uma curva proporcional, 
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com algumas variações devido à influência de outros parâmetros como a nebulosidade, a 

intensidade dos ventos, a umidade, dentre outros. Os maiores picos de radiação solar e, 

consequentemente, de maior temperatura do foco encontram-se das 10h às 13h, mas o fogão 

pode cozinhar das 8h às 15h, apresentando temperaturas suficientes para essa necessidade. A 

temperatura média de todos os horários analisados foi 487,7°C de com uma radiação média de 

641,6 W/m².  

4.3.2. Ensaio para ebulição de água 

Para se analisar a capacidade do fogão em cozinhar alimentos é necessário saber se o 

mesmo consegue fazer certa quantidade de água entrar em ebulição. No caso do ensaio 

realizado, foi utilizado 1litro de água, medindo sua temperatura, para dois ensaios conforme a 

Figura 52 abaixo e os dados apresentados nas Tabelas 1 e 2. 

 
Figura 52. Ensaio de água. Em cima medida da temperatura da água sob condições ambientes 

e em baixo medida da temperatura da água em ebulição. 



73 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

RAMOS, R. E. B.                                                     Dissertação de Mestrado - PPGEM/UFRN.  

 

 

Tabela 1 - Ensaio 1 de ferver água. 

Hora Temp. da água (°C) 

11:00 29,5 

11:05 41,8 

11:08 48,6 

11:14 74 

11:20 95 

11:27 100 

 

Tabela 2. Ensaio 2 de ferver água. 

Hora Temp. da água (°C) 

11:50 28 

11:56 46 

11:59 55 

12:04 67 

12:09 78 

12:12 80 

12:17 97 

12:19 100 

 

O ensaio 1 teve um tempo de 27 minutos para a água entrar em ebulição e no ensaio 

2 o tempo foi de 29 minutos, representando uma média de 28 minutos para a ebulição da água, 

sendo próximo ao tempo de ebulição de fogão estudado por Lion que teve 25 minutos para 

ebulição de água. 
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4.3.3. Ensaio de cocção de alimentos 

Para avaliar a capacidade de utilização do fogão solar é necessário realizar o ensaio 

de cocção de alimentos. Foram escolhidos alguns alimentos que fazem parte da cultura 

nordestina e apresentados na Figura 51: macaxeira, inhame, batata doce, batatinha, macarrão e 

arroz. Com os dados dos tempos de cozimento apresentados no gráfico da Figura 54, 

comparando com os dados de outros fogões no gráfico da Figura 55, visualizados também na 

Tabela 3, mostrando a sua boa competitividade e eficiência. 
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Figura 53. Ensaio dos alimentos antes, durante e depois da cocção para (A) macaxeira, (B) 

Inhame, (C) Batata doce, (D) Batatinha, (E) Macarrão. 
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Figura 54. Tempo de cozimento dos alimentos ensaiados. 

Figura 55. Tempo de cozimento de alimentos para diferentes fogões. 
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Tabela 3 - Tempo de cozimento de alimentos para diferentes fogões. 

Alimentos Tempo de Cozimento (min) 

Quant. Tipo Fogão Fogão Fogão Fogão Fogão 

(Kg)  a gás Arnaldo 

Moura 

Queiroz Lion Ramos 

0,5 Batatinha 27 30 30 39 44 

0,5 Batata doce 26 30 30 38 50 

0,5 Inhame 30 34 32 41 39 

0,5 Macaxeira 28 40 30 38 50 

0,25 Macarrão 28 35 30 37 40 

0,25 Arroz 30 35 30 40 44 

Fonte: Autor, adaptado de LION, 2007. 

Como já era de esperar devido à maioria dos parâmetros do fogão em estudo ser 

menor que os demais fogões analisados, este apresenta maiores tempos de cocção dos 

alimentos, porém próximos aos tempos de cozimento do fogão de Lion. 

4.3.4. Ensaio para assar alimentos 

Uma inovação no projeto é a utilização do fogão como forno solar, sendo possível ao 

mesmo assar alimentos como carnes e massas. A Figura 56 ilustra um churrasco preparado 

com carne de sol, linguiça e frango. 
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Figura 56. Churrasco solar de carne, frango e linguiça. 

Fonte: Autor. 

 

Figura 57. Ensaio de assamento de Frango, Linguiça e Carne. 
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No gráfico da Figura 57 acima, temos uma avaliação do tempo necessário para assar 

frango, linguiça e carne de sol. Esses valores, apesar de maiores, são comparáveis com o 

tempo que se leva para assar em uma churrasqueira.  

Uma vantagem de assar os alimentos em relação ao processo de cozimento é que no 

processo de assar podem-se colocar os alimentos no ponto de maior temperatura, acelerando o 

processo de queima do mesmo e distribuindo o calor ao movimentar os mesmos. 

4.3.5. Ensaio de assar em diferentes temperaturas de foco 

Na análise da atuação do fogão como um forno foi avaliado o processo de assar uma 

pizza para diferentes temperaturas de foco. À medida que a panela se aproxima do ponto focal, 

obtém-se uma maior temperatura do foco, conforme observado nas Tabelas 4 e o gráfico da 

Figura 58 apresentando a análise dos 4 ensaios. 

 

Tabela 4 - Análise do tempo em função da temperatura. 
 

Temp. (°C) Tempo (min) 

117 10 

220 8 

339 7 

411 6 

 

 

  
Figura 58. Gráfico de tempo x temperatura no ensaio de pizza. 
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Conforme o gráfico e a Tabela apresentados observa-se que quanto maior a 

temperatura do fundo da panela, menor será o tempo levado para assar a pizza. Além disso, 

mesmo para altas temperaturas a pizza assou bem, não havendo queima das bordas. Então, de 

acordo com o gosto da pessoa que for consumir, é possível distanciar a panela do foco e 

realizar o assamento da pizza tendo apenas a diferença de alguns minutos de preparo. 

4.3.6. Análise de Custo-Benefício do fogão solar em estudo 

A partir da análise dos resultados dos ensaios do fogão solar em estudo é que se pode 

comparar os benefícios do mesmo com seu custo e dificuldades de uso. O fogão em estudo 

apresenta o menor valor (R$100,00) quando comparado com os fogões Queiroz (R$ 200,00) e 

Lion (R$ 300,00) e ainda uma boa potência, mesmo com pequena área de captação de 

radiação solar, refletida nos bons tempos de cozimento. 

4.3.6.1. Comparação de custo  

A comparação é feita analisando-se apenas o custo do combustível (custo do gás) 

com o preço do fogão solar, visto que não há custo do combustível do fogão solar por ser de 

fonte inesgotável. Também não é avaliada a comparação o preço do fogão solar com o fogão a 

gás que ultrapassa, pelo menos, umas 5 vezes. 

Considerando o custo de um botijão de gás em torno de R$ 40,00 e uma família que 

consome um botijão de gás por mês tem-se R$ 480,00 de gás por ano, mas caso dessa família 

utilizar o fogão solar durante o dia e apenas à noite utilizar o fogão à gás, gastaria em torno de 

R$ 156,00 por ano, comparando com o primeiro valor tem-se R$ 324,00 de economia,  o que 

daria para comprar 3 fogões solares Ramos e ainda sobraria um valor em dinheiro.  

4.3.6.2. Comparação do tempo e qualidade para cozinhar alimentos 

O fogão Ramos não apresenta muita diferença nos tempo para cozinhar alimentos, 

principalmente quando se analisa, de acordo com a Tabela 3, o Inhame, que apresenta 30 

minutos no fogão a gás e 39 minutos no fogão Ramos, apenas 9 minutos a mais. 

O fogão solar apresenta somente dificuldades na hora de preparar os alimentos pela 

exposição ao sol, podendo ocasionar queimaduras, mas isso pode ser resolvido com o uso de 

equipamentos de proteção, como óculos de sol, protetores solares e roupas longas, e abrigo do 

fogão em locais próximos a sombra, para se ter um alívio ao usuário. 
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4.3.6.3. Comparação com relação ao meio ambiente  

Para cada refeição realizada pelo fogão à lenha ocorre poluição dos gases além de 

desmatamento quando a lenha é retirada de mata nativa, podendo provocar desertificação, 

morte de animais que perdem seu habitat natural. Ocorre ainda o desgaste do trabalhador pelo 

trabalho exaustivo na extração da lenha e a poluição ambiental, durante a cocção do alimento 

pela emissão de gás carbônico, devido à combustão do oxigênio, intoxicando o alimento, 

mesmo em pequena quantidade.  

O fogão a gás polui bem menos que o fogão a lenha, mas ainda assim não há como 

evitar a poluição, pois também utiliza-se de combustão e ainda pode haver risco de explosões, 

caso haja algum vazamento do gás. 

Em contrapartida o fogão solar não necessita de esforço para retirada do combustível, 

além de não emitir nenhum tipo de gás ao meio ambiente, pois processo de aquecimento é 

apenas pelo calor do sol, conforme já foi explicado. 

. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Como já foi mencionado anteriormente, o objetivo maior do presente trabalho foi 

construir um fogão solar que apresentasse desempenho compatível com os apontados pela 

literatura e que se caracterizasse por ser de fácil construção e montagem, baixo custo e 

contribuição ambiental, sendo feito com materiais reutilizáveis, apresentando baixo peso, com 

uma praticidade para seguir o movimento aparente do sol, e principalmente tendo eficiência 

na utilização como fonte alternativa de energia em cocção de alimentos para uma família. 

A seguir, em consonância com essas metas, passa-se a discorrer sobre as conclusões 

de caráter geral que se baseia na análise dos dados colhidos nos ensaios realizados com o 

protótipo estudado, apresentando posteriormente sugestões para melhorar e otimizar o projeto. 

5.1. Conclusões 

1. O fogão solar proposto mostrou-se viável para o fim de cozimento de 

alimentos, podendo trazer substancial economia e minimizar problemas de ataque à 

ecologia, principalmente no que diz respeito ao desmatamento por uso de lenha; 

2. O fogão solar estudado é de fácil construção, uma vez que não necessitou da 

construção de parábola devido à reutilização de sucata de antena;  

3. Os processos de montagem e desmontagem do fogão proposto são simples, 

necessitando apenas de um treinamento prévio; 

4. O tamanho dos vários segmentos de espelhos que compõem a parábola 

refletora foi fundamental para a obtenção de uma temperatura de foco mais 

significativa; 

5. O fogão proposto tem capacidade de cozimento no período das 8h às 15 h, 

dentro de boas condições solarimétricas;  

6. Os tempos de cozimento dos alimentos ensaiados são competitivos com os 

tempos de cozimento apresentados na literatura solar para cocção de alimentos; 

7. O fogão solar estudado mostrou-se também viável para produzir o assamentos 

de alimentos, como pizza, bolo, carne, linguiça, frango, dentre outros, podendo ser 

controlado com a distância da panela em relação ao ponto focal, ressaltando-se que 

foi o primeiro dentre os fogões do LMHES a realizar esse feito. 
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8. O fogão solar apresenta bom custo benefício quando comparado a um fogão a 

gás e a um fogão à lenha. 

5.2. Sugestões 

1. A estrutura de sustentação do fogão precisa ser aperfeiçoada, para permitir uma 

maior estabilidade na operação de movimentação do mesmo para o seguimento do 

movimento aparente do sol; 

2. Fazer o conjunto de peças que compõem a estrutura do fogão com mais 

encaixes rosqueados, modulável, para que facilite, ainda mais, a montagem, a 

desmontagem e o transporte;  

3. Aumentar o tamanho dos espelhos, a um tamanho que não disperse muito o seu 

foco, com o objetivo de aumentar o tamanho do foco e assim cozinhar os alimentos 

mais uniformemente. Porém só pode ser realizado caso haja mais parábolas 

refletoras, visto que esse processo ao diminuir o poder de concentração diminui a 

temperatura atingida; 

4. Aumentar o número de elipses, tendo um máximo de 4, podendo concentrar 

num mesmo foco ou distribuir o foco, permitindo uma cocção mais uniforme; 

5. Construir um fogão bifocal, cozinhando dois alimentos ao mesmo tempo; 

6. Utilizar um equipamento com uma caixa em sua região focal, funcionando 

como um forno, aproveitando a estrutura do fogão e sua potência para assar 

alimentos em um tempo bem menor que o do forno individualmente; 

7. Utilizar as elipses como molde para construção de novas elipses com outros 

materiais, como por exemplo, materiais compósitos; 

8. Utilizar a geometria das elipses para construir elipses maiores, aumentando a 

potência do fogão. 

9. Elaborar um manual para uso do fogão/forno solar, advertindo aos usuários os 

riscos do uso do fogão para os olhos e para a pele, orientando como utilizar o fogão e 

movimentá-lo. 

10. Elaborar um projeto desse fogão solar que se adeque a projetos de instituições 

como FUNASA dentre diversas ONGs com a UNESCO. 
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7. ANEXOS 

A seguir são apresentados os Anexos do trabalho referentes a alguns dados coletados 

pelo programa do David Weather Envoy: 

ANEXO A – Parâmetros Gerais do Weather Link: Apresenta uma visão geral de 

todos os parâmetros que essa ferramenta pode fornecer. Essas informações são lançadas em 

tempo real pela estação metereológica. 

ANEXO B – Dados de Radiação Solar do Weather Link para alguns dias de ensaio: 

Apresenta alguns parâmetros meteorológicos, dos quais foram tirados a radiação solar indireta 

e convertida para direta para construção dos gráficos pelo autor do trabalho.  

ANEXO C – Gráficos de Radiação Solar, Temperatura Ambiente e Taxa de Chuva: 

Apresenta os gráficos para alguns dias de ensaio para que comprove a semelhança nas taxas 

de energia solar nos dias ensaiados, além de comprovar que não houve chuva nesses dias. 
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ANEXO A – Parâmetros Gerais do Weather Link. 
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ANEXO B – Dados de Radiação Solar do Weather Link para alguns dias de ensaio.  
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ANEXO C – Gráficos de Radiação Solar, Temperatura Ambiente e Taxa de Chuva.. 
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