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RESUMO

Apresenta-se um compósito formado por resina ortoftálica e carga de fibra da palha da
carnaúba. As fibras foram inicialmente secadas em exposição direta ao sol e posteriormente
trituradas em forrageira para a diminuição do seu tamanho. Várias formulações do compósito
foram preliminarmente ensaiados, escolhendo-se a que apresentava a melhor processabilidade
na aplicação ao molde. O compósito produzido é utilizado para a fabricação de uma superfície
parabólica, posteriormente revestida com segmentos de espelho plástico, flexível, para a
reflexão dos raios solares nela incidentes. A parábola refletora representa o principal elemento
do fogão solar que trabalha com a concentração dos raios solares e possui dimensões de
1,14m de diâmetro e área de 1,0m². São apresentados os processos de fabricação e montagem
do fogão solar à concentração produzido. São apresentados os resultados dos ensaios para o
cozimento e assamento de vários alimentos, dentre eles arroz, macarrão, feijão, bolo,
macaxeira, camarão, carne, empanados que demonstraram a competitividade do fogão solar
estudado com outros fogões já fabricados e ensaiados no Brasil e no mundo. Também foi
comprovada a viabilidade do compósito proposto para a fabricação de protótipos solares e
outras estruturas que não requerem resistência a grandes esforços.

Palavras-chaves: Energia solar, fogão solar, compósito, fibras da carnaúba.
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ABSTRACT

Presents a composite formed by orthophthalic resin and fiber loading of carnauba straw. The
fibers were first dried in direct sun exposure and subsequently ground into fodder for the
reduction in size. Various formulations of the composite were preliminarily tested by
choosing the one presenting the best processability in applying the mold. The composite
produced is used for the manufacture of a parabolic surface subsequently coated with mirror
segments, flexible plastic, for reflecting the solar rays incident on it. The reflective parable
represents the main element of the solar cooker that works with the concentration of sunlight
and has dimensions of 1.14 m in diameter and area of 1.0 m². Manufacturing processes and
assembly of solar cooker concentration produced are presented. The results of tests for
cooking and baking various foods, including rice, pasta, beans, cake, cassava, shrimp, beef,
breaded demonstrating the competitiveness of solar cooker studied with other stoves already
manufactured and tested in Brazil are presented and in the world. It was also demonstrated the
feasibility of the proposed composite for Prototypes manufacture of solar and other structures
that do not require great efforts resistance.

Keywords: Solar energy, solar cooker, composite, carnauba fibers.
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

1.1.

Apresentação do trabalho

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 provocados por
essas mudanças climáticas no globo terrestre.
O sol é a grande fonte de energia renovável do planeta. O aproveitamento adequado de
sua energia é a alternativa mais ambientalmente correta, pois é uma fonte abundante,
permanente, renovável, limpa e disponível em todas as regiões do planeta. Nesse contexto o
Brasil é o principal país do mundo em disponibilidade de energia solar pela sua localização e
pelo seu imenso território.
A verdade é que todos os combustíveis fósseis começaram como luz solar.
A energia solar é por excelência a mais ecologicamente correta. Trabalhando como um
imenso reator à fusão, o sol irradia na terra todos os dias um potencial energético
extremamente elevado, incomparável a qualquer outro sistema de energia (RAMOS, 2011)
O Sol irradia anualmente o equivalente a 10 mil vezes a energia consumida pela
população mundial neste mesmo período. Apesar do seu grande potencial para gerar energia,
o sol ainda não é referência no contexto elétrico brasileiro (BEN, 2012).
As principais vantagens do uso da energia solar estão relacionadas a não poluição
durante seu uso e as principais desvantagens são a variação na produção de acordo com o
clima e formas de armazenamento pouco eficientes (NETO, 2010).
O que falta é vontade política de implementar projetos já demonstrados viáveis, os que
transformam energia solar em calor, e massificá-los em regiões como o nordeste brasileiro,
com imenso potencial disponível.
Tais projetos já foram testados por pesquisadores brasileiros durante décadas, e não se
tornaram realidade em função da falta de empenho e interesse da classe política brasileira em
ajudar a parte sofrida da população brasileira, em sua maioria, repassando tecnologias que
podem minorar as imensas desigualdades sociais e até mesmo gerar fontes de emprego e
renda pela fabricação e comercialização dessas tecnologias sociais.
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O uso de fogões, fornos e secadores solar ganha um contexto de prioridade pela
capacidade de minorar os efeitos danosos do uso da lenha e pela opção de obtenção de
alimentos a partir de frutas, verduras e legumes de alto grau de perecibilidade, que fazem
parte de um universo de perda de alimentos em torno de 50%, conforme dados da Secretaria
nacional de alimentação no Brasil.
Pesquisar deve ser sempre prioridade e alguns estudiosos dedicam sua vida para esse
fim, porém o que já existe de estudos em concepção e testes de protótipos solares que
aproveitam o calor gerado pela energia solar já poderia estar disponível para a população
brasileira pobre.
Portanto, faz-se necessária a pesquisa e o desenvolvimento de métodos capazes de
estabelecer soluções técnicas e economicamente viáveis para o uso de recursos renováveis
pelos setores mais distantes dos grandes centros que, economicamente incapazes da aquisição
de

equipamentos

oferecidos

pelo

mercado

formal,

permanecem

à

margem

do

desenvolvimento econômico e social.
O fogão proposto é um protótipo solar de média concentração que trabalha com a
concentração dos raios incidentes na parábola refletora em uma região pontual chamada foco
e destinam-se ao uso doméstico em zonas rurais e urbanas, no período de 9h às 15h.
O molde foi fabricado em alvenaria, recoberto por massa corrida para acabamento.
Serão apresentados os processos de fabricação e montagem do fogão solar, que tem por
principais características fáceis processos de fabricação, montagem e baixo custo.
As principais inovações do trabalho foram às utilizações da fibra de carnaúba, que foi
retirada, tratada, triturada e secada para posterior obtenção do compósito e do espelho plástico
para o recobrimento da parábola. Tal espelho tem como grande vantagem a possibilidade de
recobrimento do perfil parabólico com segmentos de grande área, pela flexibilidade dos
segmentos espelhados, capazes de se adaptarem ao perfil não plano da parábola.
A fibra de carnaúba substitui a fibra de vidro tradicionalmente usada para a fabricação
da parábola, o que torna os processos de fabricação e montagem do fogão à concentração
menos danosos a saúde de quem fabrica a parábola do fogão solar.
Esses processos podem ser repassados tecnologicamente com mais facilidade para as
comunidades de baixa renda, que poderiam utilizá-lo e/ou fabricá-lo para geração de emprego
e renda.
Segundo SOUZA ET AL., (2012) em vários trabalhos publicados em congressos
nacionais e internacionais e em várias dissertações de mestrado e doutorado, as principais
características do fogão proposto são: Atuar como fonte de energia alternativa para a cocção
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de alimentos; Fornecer um protótipo solar de baixo custo e com simples processos de
fabricação, montagem e de manutenção e boa eficiência térmica para a cocção de alimentos,
assamento e cozimento.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Estudar a viabilidade de utilização de um fogão solar à concentração com a parábola
fabricada em material compósito com matriz de resina ortoftálica e carga de fibra de carnaúba
para produzir a cocção de alimentos.

1.2.2 Objetivos específicos

 Obter o compósito, projetar e construir o fogão solar proposto;
 Descrever e analisar todas as etapas do seu processo construtivo;
 Ensaiar o fogão para vários tipos de alimentos;
 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;
 Demonstrar a praticidade da utilização do material compósito proposto e do espelho
plástico para a fabricação de parábolas refletoras de fogões solares à concentração.
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CAPÍTULO 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

São abordados aspectos referentes às fibras, aos materiais compósitos e aos tipos e
princípios de fogões solares utilizados no Brasil e no mundo.

2.1 Fibras vegetais

Há tempos já se faz uso de fibras vegetais para o reforço de resinas poliméricas. No
entanto, como as fibras vegetais possuem grande volume (baixa densidade aparente), pouca
estabilidade térmica e alta absorção de umidade, houve uma maior preferência pelas fibras de
vidro e cargas minerais como materiais de reforço com alto desempenho.
Não obstante, com o advento da sustentabilidade em voga a partir da última década, o
interesse pelas fibras vegetais aumentou novamente, posto ser provenientes de fontes
renováveis, biodegradáveis, recicláveis como também representarem uma nova fonte de renda
para a população rural. Além de trazerem economia de energia por meio da redução de peso
dos componentes.
Dentre outras vantagens das fibras vegetais em relação aos reforços convencionais
(como as fibras de vidro), pode-se citar: baixo custo, baixa densidade, algumas com elevada
tenacidade, propriedades aceitáveis de resistência mecânica específica, desgaste reduzido da
ferramenta de corte, irritação respiratória reduzida, biodegradabilidade, boas propriedades
térmicas, baixo conteúdo energético e uso reduzido de instrumentos para o seu tratamento ou
processamento (RANA et al., 2003).
As fibras vegetais são agrupadas em cinco tipos, dependendo da parte e do tipo de
vegetal do qual foi retirada e podem ser classificadas em:
 Fibras de Gramíneas: retiradas das hastes das plantas monocotiledôneas, tendo
como exemplo os cereais (trigo, aveia, cevada, arroz e outros), além do junco, bambu e
bagaço de cana.
 Fibras de Folhas: retiradas ao longo do comprimento das folhas, exemplos típicos
incluem a abacá, sisal e henequém.
 Fibras de Caule: São de maços retirados do interior da casca (caule) de hastes de
plantas, tendo como exemplos, linho, Juta, cânhamo e kenaf.
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 Fibras de Sementes e Frutos: Os exemplos mais comuns são o algodão, a paina e a
esponja de Luffa cylindrica.
 Fibras de Madeiras: São fibras provenientes do xilema de vegetais (angiospermas e
gimnospermas), tendo como exemplos os eucaliptos, abetuos, pinus, entre outros.
As fibras vegetais são constituídas de outras várias fibras elementares que estão
ligadas entre si, fortemente, por um material de cementação, composto principalmente de
lignina. Já esta possui uma espessa parede constituída por várias microfibrilas que formam
espirais ao longo do eixo da fibra, tendo ao centro um lúmen.
As fibras elementares são, essencialmente, um compósito em que as rígidas
microfibrilas de celulose estão envoltas numa matriz de lignina e hemicelulose.
Vale ressaltar que a depender da origem das fibras, estas apresentarão diferenças tanto
na sua composição como na orientação das fibrilas (ângulo espiral). Sendo ainda
determinantes nas suas propriedades mecânicas.
Substâncias polares, como a celulose, a hemicelulose (ou polioses) e a lignina são os
principais componentes químicos das fibras vegetais, com menores percentuais que outros
componentes como pectina, cera e substâncias solúveis em água. A composição química varia
muito pouco em relação à região de cultivo, tipo de solo e condições climáticas.

2.2. A carnaubeira

São apresentadas algumas características dessa planta cujos produtos gerados são
utilizados em inúmeras aplicações industriais (www. paisagismodigital.com.br).
A carnaubeira cujo nome científico é copernicia prunifera é chamada de Árvore da
Vida, porque se presta a uma infinidade de usos ao homem.
As raízes têm uso medicinal. Os frutos são ricos em nutrientes para a ração animal, o
tronco é madeira de qualidade para a construção. As palhetas secas são usadas na produção
artesanal, fertilizante do solo, revestimento de casas, etc.
A cera de folhas jovens é utilizada no fabrico de velas, filmes plásticos e fotográficos,
vernizes, lubrificantes, fósforos, isoladores, cosméticos. Participam da composição de
cobertura, a confecção de chips, tonners, e indústria alimentícia.
No Nordeste brasileiro habitações inteiras são construídas com materiais retirados de
Carnaúba. É o exemplo máximo da adaptação do homem às condições de subsistência.
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Países como a Alemanha, Índia, Japão e Estados Unidos já tentaram sem sucesso
cultivar essa palmeira. Um fato importante é que sua colheita não agride o meio ambiente,
uma vez que as folhas extraídas renascem na safra seguinte.
A carnaúba é uma das principais espécies extrativas do semi-árido nordestino,
desenvolvendo-se nas áreas baixas circundantes aos recursos hídricos, várzeas e planícies de
inundação, constituindo as chamadas matas-galerias ou matas-ciliares, sendo que no Estado
do Ceará a sua maior ocorrência dá-se nos vales dos rios Coreaú, Acaraú, Jaguaribe e Cauípe.
É encontrada nos Estados do Ceará, Piauí, Rio grande do Norte. Mas ainda existem
carnaubais no Maranhão, Bahia (no vale do São Francisco), Pernambuco e Paraíba.
Foi apenas a partir de 1920 que a carnaúba começou a crescer dentro do cenário
moderno, sendo utilizada no polimento de assoalhos, além de matéria-prima para fabricar
papel-carbono, graxa para sapatos e discos de vinil. Após 1950, a oferta já não conseguia
suprir o consumo, fazendo com que a cera fosse sendo substituída por derivados do petróleo,
que eram também mais baratos. Mesmo assim, ela nunca deixou de ser utilizada, sendo
considerada um artigo de luxo, e com aplicações que não podem ser substituídas por produtos
inflamáveis, como em microchips, onde atuam como isolantes térmicos.
Hoje, a carnaúba é utilizada em mais de 60 produtos, desde eletrônicos a cosméticos.
Por ser uma planta nativa, a carnaúba não necessita de adubação, agrotóxicos, ou
mecanização agrícola. Ela é representativa para o Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. E gera
emprego e renda para os trabalhadores rurais de julho a dezembro, justamente os meses sem
atividade na agricultura familiar em toda a região.
Com as adaptações devido ao clima, suas folhas são espinhentas e caule
esbranquiçado. A carnaúba nunca pode perder todas as suas folhas, pois morreria. Para poder
ficar exposta ao sol, ela desenvolveu uma cera que impermeabiliza a folha, fazendo com que
ela não perca liquido para o ambiente (RODRIGUES, 2012).

2.3 Os materiais compósitos

Os materiais compósitos são aqueles formados a partir da combinação de dois ou mais
constituintes individuais. Sua utilização tem sido cada vez mais frequente em vários
segmentos da indústria por possibilitarem uma boa sinergia na interação entre os diferentes
componentes que o constituem, oferecendo assim, melhores características estruturais para
determinadas aplicações que seus constituintes individualmente não ofereceriam.
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Acrescente-se a isso os fatores econômicos e ambientais que dificilmente seriam
possíveis com qualquer outro material que não compósito A princípio, a fibra natural era
utilizada apenas como reforço, a exemplo disso, pode-se citar dentre outras, a madeira, os
tecidos e a serragem. Foi em 1940 que começou o uso de compósitos com matriz polimérica
reforçados por fibras de vidro (BELARMINO, 2013).
Com a preparação de materiais compósitos objetiva-se, primeiramente, imprimir novas
propriedades aos materiais, sobretudo no que se refere ao seu comportamento mecânico,
como aumento de resistência mecânica aliada a diminuição do peso.
Exemplo disso é o concreto que resiste bem a compressão, mas tem baixa resistência
à tração, entretanto ao formar um compósito com o aço adquire boa resistência à tração. Nessa
perspectiva, é que se diz que o novo material obtido na preparação de materiais compósitos
deverá possuir uma estrutura com características homogêneas na análise macroscópica.

2.3.1. Compósitos poliméricos

São materiais de moldagem estrutural constituídos por uma fase continua polimérica
(plástico) reforçada por uma fase descontinua fibrosa e que se agregam físico-quimicamente
após um processo de polimerização (curado), ou seja, são também denominados de plásticos
reforçados com fibras.
Geralmente a fase descontínua é formada por fibra de vidro, aramida ou de carbono,
dependendo da aplicação final. A fase polimérica é normalmente constituída por uma resina
termofixa do tipo poliéster insaturada (ortoftálica, tereftálica, isoftálica ou bisfenólica),
dissolvida em solvente reativo como o estireno ou ainda uma resina éster vinílica ou epóxi.
Na moldagem destas duas fases ocorre um “endurecimento” polimérico através de um
processo de cura, que acopla as duas fases, proporcionando ao material final, propriedades
especiais que definem sua moderna e ampla aplicabilidade. Propriedades como leveza,
flexibilidade,

durabilidade,

resistência,

adaptabilidade

transformam

os

compósitos

poliméricos nos materiais do futuro.
De acordo com Leão (2008), várias resinas termoplásticas e termofixas vêm sendo
utilizadas como matrizes em compósitos, sendo as termofixas mais utilizadas em compósitos
de alto desempenho, são as fenólicas, epóxis, bismaleimidas e poliamidas que exibem
excelente resistência a solventes como também a altas temperaturas. Segundo estimativas,
mais de três quartos de todas as matrizes de compósitos poliméricos são constituídas por
polímeros termofixos.
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A crescente procura por materiais ecologicamente corretos, nos últimos anos, tem
possibilitado o desenvolvimento de materiais de matrizes poliméricas com fibras naturais. A
utilização destas fibras em compósitos estruturais vem crescendo no setor industrial devido à
baixa densidade, a menor abrasão nas máquinas de processamento, a boa adesão a matriz e
aos baixos custos destas fibras, oriundas de fontes renováveis e inesgotáveis.

2.3.1.1. Características dos compósitos poliméricos

As principais características dos compósitos poliméricos são: Leveza, significativas
resistências química e mecânica, resistência às intempéries, flexibilidade arquitetônica,
durabilidade e facilidade na manutenção e possibilidade de fabricação sob medida (FORD,
2010).

2.4. A energia solar

O Sol é responsável pela origem de praticamente todas as outras fontes de energia. Em
outras palavras, as fontes de energia são, em última instância, derivadas da energia do Sol.
O aproveitamento dessa energia, inesgotável na escala terrestre de tempo, tanto como
fonte de calor quanto de luz, é atualmente uma das alternativas energéticas mais promissoras
para enfrentarmos os novos desafios.
O Sol fornece anualmente 1,5 x 1018 kWh de energia para a atmosfera terrestre,
correspondendo a 10000 vezes o consumo mundial de energia no mesmo período de tempo.
Os países tropicais, devido a suas posições geográficas, possuem grande potencial
energético, sendo, portanto, bastante favoráveis ao uso de equipamentos solares. O Brasil
possui significativo potencial solar com disponibilidade equivalente a 1,13 X 1010 GWh, em
quase todo o ano, como acontece no nordeste (VARELA, 2013).
O aproveitamento dessa radiação pode ser dividido, conforme a aplicação, segundo
quatro grupos distintos: aplicações térmicas em geral, obtenção de força motriz diversa,
obtenção de eletricidade e obtenção de energia química.

2.5 ENERGIA NO MUNDO

A oferta de energia primária no mundo compõe-se de 13% de fontes renováveis e
87% não renováveis. Entre as fontes renováveis, a principal refere-se a combustíveis
e resíduos, que corresponde a cerca de 10% das fontes primárias. Nessa categoria,
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cerca de 67% corresponde à utilização de lenha para aquecimento e cocção de
alimentos nas residências dos países em desenvolvimento, caracterizada por baixa
eficiência (MORELLI, 2012).

Segundo Uczai e Tavares (2012):

[...] esse quadro de predomínio dos combustíveis fósseis na matriz energética
mundial fez surgir duas preocupações principais, especialmente entre os países mais
desenvolvidos. São elas as questões relacionadas à segurança energética e à
mitigação das mudanças climáticas.

Nesse contexto de preocupações com a segurança energética e mudanças climáticas, a
implantação de fontes renováveis é essencial. Pela menor concentração dos recursos naturais
utilizados como fontes renováveis, elas são capazes de prover maior segurança energética aos
países que as utilizam, e seu aproveitamento em maior escala é um dos principais
instrumentos de combate às mudanças climáticas decorrentes da elevação dos gases de efeito
estufa na atmosfera.
Mas além de prover esses benefícios, as fontes de energia renováveis, se implantadas
apropriadamente, podem também contribuir para o desenvolvimento social e econômico, para
a universalização do acesso à energia e para a redução de efeitos nocivos ao meio ambiente e
à saúde (UCZAI; TAVARES, 2012).
A utilização de fontes renováveis pelos países pobres e em desenvolvimento também
lhes proporciona importantes benefícios, como proteção contra choques de oferta ou o
impacto de eventuais elevações de preços de energéticos importados em suas balanças de
pagamento. Quênia e Senegal, por exemplo, comprometem mais da metade de seus ganhos
com exportações na importação de energia, enquanto a Índia compromete 45% (UCZAI;
TAVARES, 2012).

2.6. Desenvolvimento sustentável
O termo “Desenvolvimento Sustentável” foi popularizado por meio do relatório
“Nosso Futuro Comum”, publicado, em 1987, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, da Organização das Nações Unidas (ONU).
Esse documento, também conhecido como “Relatório Brundtland”, estabeleceu a
definição clássica para o desenvolvimento sustentável como sendo “o desenvolvimento que
satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras
de suprir suas próprias necessidades”.
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A aceitação do relatório pela Assembleia Geral da ONU deu ao termo relevância
política e, em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, a Rio 92, os chefes de Estado presentes definiram os princípios do
desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento sustentável possui três componentes principais, que são o
desenvolvimento econômico, a equidade social e a proteção ambiental (ONUBR, 2014).
A partir desses conceitos, verifica-se que, para a obtenção do desenvolvimento
sustentável, torna-se essencial a utilização de fontes renováveis de energia, uma vez que as
fontes fósseis não possuem os requisitos necessários para se enquadrarem nessa definição.
As fontes renováveis podem contribuir para o desenvolvimento social e econômico,
acesso à energia, segurança energética, mitigação das mudanças climáticas e redução de
problemas ambientais e de saúde causados pela poluição do ar, alcançando, assim, todas as
dimensões do desenvolvimento sustentável.
Os índices de desenvolvimento humano estão diretamente correlacionados ao
consumo per capita de energia. O acesso a fontes energéticas de qualidade e confiáveis é
essencial para a redução da pobreza e elevação dos níveis de bem-estar (ONUBR, 2014).
A utilização de energias renováveis pode também contribuir para a redução da
poluição de recursos hídricos, como demonstra a experiência que Itaipu realiza no Estado do
Paraná, em conjunto com a Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL), como
mostra o artigo “O Produto Biogás: reflexões sobre sua economia”, anexo à presente
publicação.
A produção de energia renovável pelos produtores rurais traz ainda a vantagem de
gerar renda e emprego com melhor distribuição de renda e fixação do homem no campo,
evitando o agravamento dos problemas decorrentes do inchaço das grandes metrópoles.
A Figura 1 apresenta a estrutura da matriz de oferta de energia primária brasileira e a
também a empregada na produção de eletricidade.
A queima de combustíveis fósseis responde por grande parte da demanda de energia
no setor de transporte e atende a cerca de 40% da energia utilizada no setor agropecuário
brasileiro causando a contribuição mais importante em emissão de gases do efeito estufa
(CO2, CO, etc.) no Brasil.
Programas de incentivo para adoção de queima de biomassa (etanol e biodiesel) estão
em implementação no país e espera-se que num futuro próximo, a biomassa tenha uma
contribuição significativa nesses setores reduzindo a contribuição brasileira para a emissão
global de gases de efeito estufa.
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FIGURA 1 – Matriz energética brasileira e matriz de energia elétrica
Fonte: Pereira et al.,(2006).

2.7. O uso de fogões e fornos solares

No sertão nordestino assolado pelas secas, o sertanejo sofre com a fome e a sede
devido à inclemência do sol sobre suas terras áridas. O uso de fogões solares na caatinga
promete reverter ou ao menos amenizar essa situação possibilitando ao sertanejo uma melhor
condição de vida.
Aproveitando a energia que vem do sol, o fogão transforma a irradiação solar em calor
para o preparo de alimentos, reduzindo o esforço do sertanejo na busca de lenha para o
preparo de seu alimento e, ainda, contribuindo para a preservação da natureza, possibilitando
o aumento da capacidade de remoção do dióxido de carbono da atmosfera e a redução das
concentrações deste gás de estufa na atmosfera.
Segundo LION (2013), 30% da madeira retirada da caatinga do nordeste brasileiro
transformam-se em lenha para cozimento de alimentos. Com a utilização dos fogões solares
será possível economizar até 55% dessa lenha evitando o desmatamento.
Esse mesmo autor informa que a principal vantagem do uso do fogão solar é a
disponibilidade de energia gratuita e abundante, além da ausência de chamas, fumaça, perigo
de explosão e incêndios.

23

2.7.1. Vantagens do uso do fogão solar na zona rural

A substituição de fornos a lenha por fornos e fogões solares diminuiria a quantidade de
lenha utilizada pela população, principalmente pobre, para a cocção de alimentos, amenizando
a matriz energética brasileira que tem na lenha 27,2% da matriz energética do setor
residencial brasileiro, minimizando o consumo do setor residencial que é de 20 milhões de
toneladas.
Outro fator muito positivo seria evitar a morte de pessoas por doenças respiratórias
causadas pela utilização de combustíveis sólidos (lenha, carvão e similares) em suas casas,
correspondentes a 4,3 milhões de pessoas por ano.
A utilização do fogão solar por 30% da população brasileira reduziria anualmente a
extração de lenha para cozimento de alimentos em 5.370.000 m³. Diminuição do
desmatamento e melhora na qualidade do ar (LION, 2013).

2.7.2. Os tipos de fogões solares

Os fogões solares são dispositivos especiais que por intermédio da luz solar servem
para o cozimento de alimentos e outras utilidades. Classificam-se em três tipos básicos:
cozinhas do tipo caixa, cozinhas concentradoras e cozinhas aquecidas por meio de coletores
de placa plana (SOUZA et al., 2012; NETO, 2010).

2.7.2.1. Histórico

Desde a mais remota antiguidade os povos utilizam a energia do sol para aquecer
água, secar frutas e cozer vegetais.
O primeiro forno solar foi criado pelo naturalista francês Horace de Saussure em 1767.
A cozinha solar de Horace constava de duas caixas de madeira de pinho, uma dentro da outra,
isoladas com lã e tinha três coberturas de vidro.
O astrônomo britânico John Herschel utilizou uma cozinha solar de sua invenção
durante sua viagem ao sul da África, em 1830.
Também no século XIX, Adams experimentou na Índia diversos artefatos solares com
bastante êxito. Até o ano de 1860, Mouchot, na Argélia, cozinhou com um refletor curvado,
concentrando os raios solares sobre uma pequena panela.
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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,
temperatura em torno de 200°C. Esquentava azeite, retendo parte do calor por várias horas
após o por do sol, conseguindo cozinhar alguns alimentos durante a noite.
No século XX houve utilização massiva dos combustíveis fósseis, possibilitando a
obtenção de energia abundante e relativamente barata em quase todas as camadas da
população; 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 usada, ainda que de forma incipiente (LION,2007).
Em 1960 um estudo da ONU foi publicado para avaliar as reais possibilidades de
implantação e desenvolvimento das cozinhas solares nos países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento. A conclusão dessa publicação foi que as cozinhas eram viáveis e que era
preciso apenas uma mudança nos costumes para uma adaptação a sua utilização em grande
escala.
Nessa busca de fazer do fogão solar uma opção real para uma utilização massiva para
a cocção de alimentos não se pode deixar de citar os esforços da engenheira Maria Telkes que
criou inúmeros desenhos de cozinhas solares, que se caracterizavam pela fácil construção e
baixo custo, viáveis, portanto, para serem utilizadas em países pobres (LION,2007).
A China e posteriormente a Índia já nessa época fizeram enormes esforços para
distribuírem um número elevado de cozinha solares para a população.
Em 1970 Sherry Cole e Bárbara Kerr desenvolveram no Arizona vários modelos de
fogões solares que receberam grande aceitação em função de seus baixos preços.
Simultaneamente, Dan Halacy, um pioneiro no campo da energia solar, fabricou a cozinha
solar 30-60, chamada assim porque sua construção se baseava em ângulos cujas medidas em
graus eram essas (LION,2007).
Nos anos 80 houve a popularização do solar chef, de Sam Erwin. Era o mais eficiente
forno solar doméstico. Mais simples era o Sunspot de BudClevette, juntamente com o Sun
Oven, que alcançou uma maior difusão.
Em 1992 a associação Solar Cookers International promoveu a Primeira Conferência
Mundial sobre a Cozinha Solar, um acontecimento histórico que reuniu pesquisadores e
entusiastas de 18 países. Essa Conferência repetiu-se em 1994, 1997, 1999, 2000 e,
recentemente, em 2006, na Espanha.
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No Brasil o estudo de fogões solares teve pioneirismo no Laboratório de Energia Solar
da Universidade Federal da Paraíba, na década de 80, através do Prof. Arnaldo Moura
Bezerra, que construiu vários tipos de fogões à concentração, utilizando materiais diversos
para a superfície refletora dos paraboloides (LION,2007).

2.7.2.1. Fornos tipo caixa

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
boa parte do calor, necessário para assar o alimento. Geralmente a sua estrutura é pintada de
preto para facilitar o armazenamento de calor conforme é sabido que a maior absorção 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 aquecimento conforme podemos analisar na Fig. 2.

FIGURA 2 - Esquema de funcionamento de um forno tipo caixa
Fonte: SEMPRE SUSTENTÁVEL, 2014.
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2.7.2.2. Fogão concentrador

São fogões que captam a radiação solar e a concentram numa região focal, onde se
posiciona o absorvedor ou forma, promovendo a cocção dos alimentos. Para que façam essa
captação e reflexão da luz solar necessitam de refletores, geralmente espelhos distribuídos em
uma superfície de forma côncava. As principais características dos fogões à concentração são:
 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 a cada 30
minutos;
 Esfriamento rápido do alimento se há desvio de foco ou nebulosidade acentuada;
 Instável a ventos;
 Risco de fogo ou queimaduras;
 Danos aos usuários por raios refletidos e o fato de ficar exposto ao tempo.

A Figura 3 mostra alguns modelos de fogões solares à concentração fabricados e
testados em vários países do mundo.
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FIGURA 3 - Modelos de fogões solares à concentração fabricados e testados em vários
países do mundo.
Fonte: Google (2014)

2.7.2.3. 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 (Fig. 4), desenvolvido posteriormente por Barbara Kerr.
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FIGURA 4 - Exemplo de um fogão solar do tipo painel de Bernad.
Fonte: Bernard e Kerr (2014)

2.7.2.4 Coletores de placa plana aplicada a cozinha

São cozinhas que promovem o cozimento do alimento por meio de aquecimento
através de coletores de placa plana. Esses coletores aquecem algum fluido de trabalho como
óleo ou ar (QUEIROZ, 2005; LION, 2007).
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,
hospitais.

2.8. O uso de fogões solares no Brasil

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, podendo-se observar esse cenário na Fig. 5 pelo desmatamento da caatinga. A
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utilização desse tipo de fogão representaria uma redução significativa na extração de lenha
para a cocção de alimentos.

FIGURA 5 - Desmatamento da Caatinga.
Fonte: Ferreira (2010)

A lenha tem recebido a denominação de energia dos pobres por ser parte significativa
da base energética dos países em desenvolvimento, chegando a representar até 95% da fonte
de energia em vários países. Nos países industrializados, a contribuição da lenha chega a um
máximo de 4%.
Cerca de 40% da lenha produzida no Brasil é transformada em carvão vegetal. O setor
residencial é o que mais consome lenha (29%), depois do carvoejamento. Geralmente ela é
destinada a cocção dos alimentos nas regiões rurais. Uma família de oito pessoas necessita de
aproximadamente 2,0 m3 de lenha por mês para preparar suas refeições.
O setor industrial vem em seguida com cerca de 23% do consumo. As principais
indústrias consumidoras de lenha no país são alimentos e bebidas, cerâmicas e papel e
celulose (MELO, 2008).
A mata nativa sempre foi uma fonte de lenha, que parecia inesgotável, devido à
quantidade gerada na ampliação da fronteira agrícola. A forma devastadora com que ela foi
explorada deixou o país em situação crítica, em várias regiões onde existiam abundantes
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coberturas florestais, no tocante à degradação do solo, alteração no regime de chuvas e
consequente desertificação.
Segundo ARAÚJO et al., (2007) na produção de lenha para fins comerciais, uma
parte da árvore (troncos e galhos finos) é rejeitada constituindo os resíduos florestais. Além
disso, as indústrias que usam a madeira para fins não energéticos, como as serrarias e as
indústrias de móveis, produzem resíduos industriais como; pontas de toras, costaneiras e
serragem em diferentes tamanhos de partículas e densidade, que podem ter aproveitamentos
energéticos. A transformação da lenha em carvão vegetal é conhecida como carbonização.
Esses dados que mostram a massiva utilização da lenha, colocando em risco a saúde
do planeta, apontam para a necessidade de uma política de massificação do uso do fogão solar
para cocção de alimentos, como forma de preservar a natureza e ainda para amenizar o
desequilíbrio ecológico pelo uso indiscriminado da lenha, além de minimizar a emissão de
gases poluentes para a atmosfera.
Aproveitando a energia que vem do sol, o forno transforma a radiação solar em calor
para o preparo de alimentos, reduzindo o esforço do sertanejo na busca de lenha e, ainda,
contribuindo para a preservação da natureza, possibilitando o aumento da capacidade de
remoção do dióxido de carbono da atmosfera e a redução das concentrações deste gás de
efeito estufa.

2.8.1. Os fornos e fogões solares fabricados no LMHES da UFRN

A cocção solar de alimentos representa uma das principais linhas de pesquisa do
LMHES da UFRN, tendo sido objeto de inúmeros trabalhos científicos publicados em vários
congressos nacionais e internacionais. A seguir, apresentam-se alguns trabalhos dessa linha de
pesquisa que utilizaram fogões solares à concentração.
Souza em 1986 também construiu um fogão solar à concentração, Fig. 6, com parábola
refletora formada por segmentos de chapas de inox. Apesar da significativa temperatura no
foco os ensaios demonstraram uma significativa perda da energia concentrada no foco em
função de um nível de absortividade do inox muito maior que o espelho, apesar de sua boa
refletividade.
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FIGURA 6 - Fogão solar à concentração construído com chapas de inox
Fonte: Souza, 1986

Queiroz (2005) apresentou Dissertação de Mestrado no Programa de Pós Graduação
em Engenharia Mecânica (PPGEM-UFRN) sobre um fogão solar, Fig. 7, à concentração
composto por quatro segmentos espelhados, constituindo uma parábola, obtida através da
utilização de fibra de vidro, destinado ao cozimento de alimentos para fins residenciais,
urbanos e rurais.

FIGURA 7 - Fogão solar à concentração construído com quatro segmentos espelhados.
Fonte: Queiroz (2005)

LION (2007) apresentou Dissertação de Mestrado no PPGEM-UFRN sobre fogão
solar à concentração, Fig. 8, composto por dois segmentos espelhados, constituindo duas
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semi-parábolas, obtidas através da utilização de fibra de vidro, aplicada sobre um molde
cerâmico, destinado ao cozimento de alimentos.

FIGURA 8 - Fogão solar à concentração construído com dois segmentos espelhados.
Fonte: Lion (2007)

SOUZA ET AL., (2008) apresentaram no VI CONEM um fogão solar, Fig. 9, à
concentração construído a partir de uma sucata de antena parabólica.

FIGURA 9 - Fogão solar construído a partir de antena parabólica.
Fonte: Souza et al., (2008)
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RAMOS FILHO (2010) apresentou dissertação de Mestrado no PPGEM-UFRN
sobre um fogão solar, Fig. 10, à concentração composto por duas parábolas refletoras de
forma elíptica feitas a partir do reaproveitamento de sucatas de antena de TV de 0,28 m²
recobertas por múltiplos espelhos de 2 mm de espessura montadas em uma estrutura metálica.

FIGURA 10 - Fogão solar com duas antenas de TV.
Fonte: Ramos Filho (2010)

NETO (2010) apresentou dissertação de Mestrado no PPGEM-UFRN sobre um fogão
solar, Fig 11, à concentração com parábola refletora construída em material compósito, onde
foi utilizado um molde de concreto com perfil parabólico obtido através da modelagem.

FIGURA 11 - Fogão solar construído com material compósito.
Fonte: Neto (2010)
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SOUZA ET AL., (2012) apresentaram no 20° CBECIMAT uma melhor destinação e
utilização de resíduos de cabelo, gerados por salões de beleza, evitando seu descarte no
ambiente. Ressalte-se que a decomposição do cabelo apresenta um tempo ilimitado, o que
acentua os problemas ecológicos decorrentes de seu descarte em lixões. Foi fabricado um
compósito a partir da trituração dos resíduos de cabelo. A matriz do compósito foi a resina
ortoftálica. Foi construída uma parábola com 0,65m² de área, utilizada para a fabricação de
um fogão solar, Fig. 12, à concentração.

FIGURA 12 - Fogão solar fabricado com resíduos de cabelo.
Fonte: Souza et al., (2012)
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CAPÍTULO 3. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo são descritos os materiais utilizados assim como os métodos de
fabricação e de análise empregados na confecção do fogão solar.

3.1. Fundamentação teórica

O processo de conversão da energia solar em energia térmica passa por alguns estágios
para se concretizar, como segue:
1. No primeiro estágio a radiação solar é captada através de uma superfície e
refletida;
2. No segundo estágio a radiação solar é absorvida e transferida a um elemento
absorvedor ou a um fluido de trabalho que pode ser água, óleo, sais etc. que circula através de
tubulações apropriadas.
Esquematicamente, o ciclo de conversão global do sistema pode ser representado de
acordo com o diagrama da Fig. 13 (LION, 2013).

FIGURA 13 - Esquema global do processo de conversão da energia solar em energia
térmica.
Antes de se entrar no estudo do balanço energético do sistema refletor-panela é
necessário à apresentação de algumas grandezas que serão utilizadas em equações posteriores.

36

3.1.1. 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,
Equação (1).

 u   o  t

(1)

3.1.2. Balanço energético do fogão solar

A Fig. 14 abaixo apresenta o balanço energético que ocorre no sistema do fogão solar
(SOUZA et.al., 2013).

FIGURA 14 - Fluxo de energia do sistema de captação-conversão de radiação solar em
energia térmica.
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Onde:
Pu - potência térmica útil (W); Eabs – energia máxima absorvida pela panela (W);
Eperda – energia perdida pela panela para o ambiente externo (W); Tep – temperatura externa da
panela (0C) e Tamb – temperatura ambiente (0C).
Tendo a definição das grandezas, tem-se a seguir definição das equações de acordo
com o balanço energético.
3.1.2.1. Energia absorvida pela panela – equação (2)

Pabs  I c  Ac    k r   p

(2)

Ic - radiação solar direta coletada pelo sistema de captação de energia solar W/m2; Ac área da superficial de captação de energia solar (m2 ); ρ - refletividade do concentrador (0,95);
kr - fração da radiação refletida que é absorvida pela panela – 0,9 e αp – absortividade da
panela (0,9).
3.1.2.2. Energia perdida pela panela – equação (3)

E perda  h ce  Alp  Tep  Tamb 

(3)

Alp – Área lateral da panela (m2); hce– coeficiente de convecção entre a superfície
externa da panela e o ar ambiente. (W/m2. oC).
3.1.2.3. Potência útil – equação (4)

u  abs  perda

(4)

3.1.2.4. Eficiência óptica – equação (5)

o   .kr . p

(5)
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3.1.2.5. Eficiência térmica – equação (6)

t 

u
I c  Ac  o

(6)

O fator de concentração ( C ), é definido como sendo a relação entre ( Ac) - área da
superfície de coleção de energia solar e (Aabs) -área iluminada do absorvedor Equação (7):

C 

Aabs

Ac
Aabs

(7)

- Área iluminada do absorvedor (m2).

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 (8), (9) e (10).

E  C.Pabs

(8)

E  ε.σ.T 4

(9)

 - Emissividade do absorvedor (0,9).
Igualando-se as Equações (8) e (9) tem-se:

C.Pabs  ε.σ.T 4
Reorganizando a equação para encontrar o valor de T, tem-se a Equação (10):

 C . Pabs 
T

 ε.σ 

1

4

(10)
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Onde:

σ - Constante de Stefan-Boltzmann = (5,67 x 10-8 W/m2. °K-4); ε-

Emissividade do absorvedor – 0,9; T - Temperatura absoluta no foco (°K) e C – Fator de
concentração solar.

3.2. Materiais

O material utilizado neste estudo é um compósito formado de fibras obtidas da folha
da carnaúba, misturadas à resina ortoftálica tipo cristal. O processo de obtenção das fibras
compreendeu os seguintes procedimentos.
1.

Retiradas das folhas da carnaubeira,

2.

Retirada de fibras longas das folhas;

3.

Secagem das fibras em secador solar;

4.

Trituração das fibras em forrageira;

5.

Peneiramento das fibras.

A Fig. 15 apresenta a carnaubeira, a retirada das folhas e o processo de obtenção das
fibras utilizadas no compósito.

FIGURA 15 - Etapas do processamento das fibras de carnaúba.
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A resina empregada para confecção do compósito foi do tipo poliéster insaturada
ortoftálica. Os compósitos foram obtidos utilizando a técnica de laminação manual (hand lay
up), onde as fibras foram impregnadas pela resina poliéster ortoftálica, muito comum na
indústria do plástico reforçado. O tamanho das fibras foi da ordem de 3,0 cm e as mesmas
foram dispostas de modo aleatório no molde juntamente com a resina.
A parábola do fogão solar à concentração foi fabricada utilizando um molde de
concreto de 1,14 m de diâmetro e área de 1,0 m² (QUEIROZ, 2005, LION, 2007). Foi
confeccionado com cimento (1,0) + areia (4,0) mais água. O molde foi deixado em ambiente
aberto e após sua cura recebeu cobertura de massa corrida e tinta impermeabilizante. A Fig.
16 mostra o molde utilizado.

FIGURA 16 - Molde utilizado para fabricação da parábola do fogão proposto.

O processo de fabricação da superfície parabólica refletora do fogão solar à
concentração compreendeu os seguintes procedimentos.
1.

Recobrimento do molde com plástico para facilitar a retirada da parábola

fabricada;
2.

Preparação do compósito – mistura entre a resina e as fibras de carnaúba

trituradas;
3.

Colocação do compósito no molde utilizando espátula;

4.

Acabamentos para evitar falhas na superfície parabólica fabricada;
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5.

Cura do compósito em torno de 72 horas;

6.

Retirada da superfície parabólica fabricada;

7.

Colocação de uma estrutura metálica no centro da parábola para sua fixação na

estrutura do fogão;
8.

Pintura estética da parábola;

9.

Corte dos segmentos de espelho plástico utilizando arco de serra;

10. Colocação dos segmentos de espelho na superfície parabólica utilizando cola de
contato;
11. Limpeza da superfície parabólica para retirada e resíduos de cola.

As Figuras 17 e 18 mostram algumas etapas do processo de fabricação da parábola do
fogão solar à concentração proposto.

FIGURA 17 - Etapas do processo de fabricação da parábola.
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FIGURA 18 - Etapas do processo de fabricação da parábola.

A proporção entre fibra e resina foi aleatória, buscando-se uma maior homogeneidade
na mistura e preocupando-se para que a viscosidade do compósito não trouxesse grandes
dificuldades na sua aplicação no molde.
A resina utilizada foi a cristal por ter uma maior viscosidade, que facilita a aplicação
do compósito ao molde, apesar de ser 20% mais cara em relação a sua similar escura.
Após a colocação da estrutura de ferro no fundo da parábola, na superfície externa,
colocou-se a parábola numa estrutura já existente no LMHES, que pode servir para vários
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modelos de fogões solares à concentração. Tal estrutura permite o acompanhamento da
parábola ao movimento aparente do sol.
Foi necessária a colocação de chapas de ferro na estrutura metálica da parábola, pois o
perfil parabólico da parábola fabricada ficou um pouco diferente da parábola que estava
acoplada a estrutura utilizada. A definição das dimensões desse suporte da parábola foi feita
através da determinação do foco real da superfície parabólica espelhada.
A superfície espelhada da parábola foi obtida através do uso de segmentos de espelho
plástico, que proporcionou a vantagem de poder-se trabalhar com segmentos de dimensões
elevadas, como mostrado na Fig. 19. Os segmentos mostrados têm área de 1000 cm².

FIGURA 19 - Segmentos de espelho plástico que foram aderidos à parábola.

Por não termos disponibilidade de espelho plástico na área necessária, 1,0 m²,
colocou-se na superfície interna central da parábola alguns segmentos de espelho plano com
3,0 mm de espessura, com 16 cm², que foram cortados utilizando-se um diamante
profissional.
Os segmentos de espelho, plástico e de vidro, foram colados à superfície parabólica
utilizando-se cola de contato. A Fig. 20 mostra a parte da parábola onde os espelhos planos
foram colados.
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FIGURA 20 - Parte da parábola onde os espelhos planos foram colados.

Utilizou-se uma panela de alumínio, litros, para a cocção dos alimentos e uma forma
de bolo para o assamento. O fundo da panela foi pintado de preto fosco para uma maior
absorção da radiação refletida pela parábola.
A mesma possuindo capacidade de armazenamento para 4,5 litros em volume e sendo
fixado em seu interior um termopar para realizar a medição da temperatura. A Fig. 21 mostra
a panela utilizada no processo de cocção dos alimentos e a Fig. 22 a forma para assamento.

FIGURA 21 - Panela utilizada na cocção dos alimentos no fogão em estudo.
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FIGURA 22 - Forma para assamento dos alimentos no fogão em estudo.

Para a realização dos ensaios foi necessária 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) e da temperatura
da água/alimento foram medidos com um termopar de cromel-alumel acoplado a um
termômetro digital (Minipa MT-306).
Utilizou-se também um termômetro a laser para a medida das temperaturas externas da
panela absorvedora.
As perdas térmicas do absorvedor (panela) para o ambiente foram avaliadas através da
medição de temperatura da superfície externa da panela e da temperatura ambiente, medidas
por termopar semelhante ao que mediu as temperaturas do fundo da panela.
Os parâmetros ambientais foram medidos com a estação meteorológica Davis –
Weather Envoy instalada no LMHES/UFRN observado na Fig. 23, que tem um receptor que
transfere os dados medidos a um computador. Esta estação fornece dados referentes a
radiação solar global, umidade relativa, temperatura ambiente, sensação térmica e velocidade
do vento.
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FIGURA 23 - Central meteorologica Davis Weather Enyoy e Receptor do
Equipamento Davis – Weather Enyoy acoplado a um computador do LMHES.

3.3. Metodologia dos ensaios

Antes de realizar os ensaios foi necessário determinar a localização exata do foco para
a parábola. A partir de então foi desenvolvida a estrutura com a panela posicionada nessa
região. Foram realizados testes preliminares com um termopar fixado a parte externa no fundo
na panela, fazendo a medição durante o período de 9h às 14h para verificar o ponto de maior
temperatura em que seria colocada a panela.
Para analisar o foco da parábola foi necessária uma verificação a olho nu, utilizando-se
de uma máscara de proteção de solda do tipo carbografite com CA8091 usada sem serviços de
soldagem, observando a área mais clara do fundo da panela.
Foram realizados ensaios com o protótipo construído para a determinação da
temperatura máxima alcançada no foco, onde a panela ficava situada na região focal, após
orientá-lo com relação ao movimento aparente do sol (LION, 2013).
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Uma característica importante do fogão diz respeito ao posicionamento operacional da
panela absorvedora a qual permanece estática o tempo todo devido a um detalhe de projeto
cujo critério adotado é que o centro de rotação do parabolóide coincida com a superfície
iluminada do absorvedor “fundo da panela” enquanto esta é posicionada perpendicularmente
aos raios solares.
As perdas térmicas do absorvedor (panela) para o ambiente foi avaliada através da
medição de temperatura da superfície externa da panela.
O tempo de cocção dos alimentos escolhidos representa um parâmetro comparativo
para que se possa demonstrar a viabilidade de utilização de tal fogão e de sua competitividade
com outros fogões já estudados no Brasil e também com um fogão convencional a gás.
O fogão solar à concentração é convencionalmente utilizado para o cozimento de
alimentos, cocção em meio aquoso, porém decidiu-se testar o fogão solar fabricado para
produzir o assamento de alimentos. Portanto, o fogão solar foi testado nas duas modalidades
de cocção, cozimento e assamento.
Os alimentos escolhidos bolo e empanados para assamento e feijão verde, moqueca de
peixe, carne guisada, macaxeira, batata doce, arroz, macarrão, e camarão ao molho de tomate
(NETO, 2010, RAMOS, 2011).
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para analisar os resultados do fogão 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.
No que diz respeito ao compósito, tem-se que sua obtenção foi viável, como também o
processo de fabricação da parábola. Houve uma boa mistura entre resina (matriz) e a fibra de
carnaúba, mostrado na Fig. 24.

FIGURA 24 - Mistura entre os componentes do compósito.

Em relação a outros compósitos já obtidos e utilizados para fabricação de parábolas, a
quantidade de resina para a fabricação da parábola desse trabalho foi menor e o processo de
fabricação mais eficaz. Não houve significativo desperdício de material ao lança-lo no molde.
Foi possível com ferramentas artesanais fazer o compósito moldar-se ao perfil parabólico.
Para uma maior resistência da parábola seria interessante colocar uma estrutura
fabricada com fios elétricos no interior da parábola. Utilizou-se um reforço no bordo superior
da parábola, um arame que ficou recoberto com o compósito, porém esse reforço apenas nesse
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local não foi suficiente para conceder resistência mecânica capaz de evitar deformações. A
Fig. 25 mostra o reforço proposto para futuro trabalho.

FIGURA 25 - Colocação da armação para reforço estrutural sobre o molde.

A superfície do fundo da parábola deve receber uma maior quantidade de compósito e
uma estrutura de reforço para minimizar deformações. Também um período de cura mais
elevado deve acontecer para minimizar o mesmo efeito.
A parábola do fogão apresentou um achatamento na área central, onde foram
colocados os segmentos de espelho plano, trazendo imperfeições que produziram uma menor
concentração e uma maior dispersão dos raios refletidos pela parábola, e uma consequente
temperatura inferior ao que poderia ser obtida por uma parábola menos imperfeita. Esse
achatamento diagnosticado pose ser percebido na Fig. 26.
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FIGURA 26 - Deformação no perfil parabólico.

Em relação ao espelho plástico percebeu-0se uma degradação decorrente do processo
de fixação dos seus vários segmentos à parábola, feito com cola de contato, sua
susceptibilidade ao riscamento quando polido e sua menor capacidade de reflexão comparado
ao espelho convencional de vidro. A Figura 27 apresenta alguns detalhes dessas degradações
que trouxeram dificuldades para a utilização de espelho plástico.

FIGURA 27 - Detalhes de degradações que trouxeram dificuldades para a utilização de
espelho plástico.
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4.1. Cálculos dos parâmetros de eficiência do fogão

Usando o equacionamento estudado no Capítulo 2 foram calculados os parâmetros de
eficiência do fogão solar proposto. Escolheu-se o período de maior incidência solar, entre 10h
e 12h para o cálculo desenvolvido. A radiação solar global média para o período escolhido
ficou em torno de 950 W/m², dado obtido através da estação meteorológica encontrada no
LMHES/UFRN.

4.1.1. Cálculo da máxima energia térmica absorvida pela panela

Por intermédio da equação (2) encontra-se a máxima energia que é absorvida pela
panela a partir dos seguintes dados: Ic =760 W/m2, Au = 1,0m2, ρ = 0,90, Kr = 0,85, αp=0,9

Eabs  760  1,0  0,90  0,85  0,9  523,3W
Ramos (2011), utilizou a mesma panela para a cocção em outro fogão e calculando as
perdas convectivas encontrou valor correspondente a cerca de 15% da energia absorvida.
Considerando-se o mesmo percentual a energia perdida pela panela será igual a:

E p  0,14.Eabs  0,15.523,3  78,5W
Logo, utilizando a eq. (4)

Pútil  Eabs  E p  523,3  78,5  444,8W
4.1.2. Cálculo do fator de concentração
Através da eq.(7) calcula-se o fator de concentração utilizando-se Ac = 1,0 m2 e Afoco =
0,031 m2 resultando em C = 32
Onde: Ac- Área da superficial de captação de energia solar m2 e Afoco - área do foco,
área iluminada do absorvedor
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O fator de concentração do fogão solar proposto é baixo, quando comparado a outros
fogões já fabricados e testados, em torno de 120. Porém esse médio fator de concentração foi
provocado uma vez que produzimos uma elevação da parábola, aproximando-a da superfície
absorvedora (panela) para induzirmos uma maior área focal, para um melhor aproveitamento
da energia refletida pela parábola. Esse procedimento produziu uma área de foco que
correspondia a quase toda área de fundo da panela, em torno de 80%.
A concentração de toda a radiação nem uma pequena área, em torno de 0,008m²,
produzia um nível elevadíssimo de temperatura, em torno de 700°C, numa pequena região da
panela, porém desnecessária para produzir o cozimento e assamento de alimentos.
Percebeu-se que é mais importante uma menor temperatura em toda a superfície de
fundo da panela, produzindo uma maior homogeneidade de temperatura no absorvedor. Isso
pode ser percebido na Fig. 28.

FIGURA 28 - Radiação refletida no fundo da panela.
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4.1.3. Cálculo da Eficiência Ótica

Utilizando a eq. (5) foi obtido o valor:

o  .k.  0,90 . 0,85  0,765
4.1.4. Cálculo da Eficiência Térmica

Utilizando a eq. (6):

t 

Ic

Pu
444,8

 0,77
Ac  o 760.1,0.0,76

Através dos resultados deve se Ressaltar que foram desprezadas as perdas térmicas do
absorvedor por radiação, em função do mesmo estar recoberto com um compósito isolante.

4.1.5. Cálculo da Eficiência Útil

u  o t  0,76.0,77 0,585
Os valores calculados traduzem uma boa eficiência óptica, uma elevada eficiência
térmica e uma significativa eficiência global dos segmentos de espelho que produziram uma
superfície espelhada uniforme, adaptando-se ao perfil parabólico. Essa boa adaptação foi
facilitada pela flexibilidade do espelho plástico utilizado. A Tabela 1 apresenta o resumo dos
parâmetros.
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TABELA 1- Resumo dos resultados dos parâmetros térmicos do fogão solar estudado.

Parâmetros

Resultados

Energia absorvida pela panela
Energia perdida
Potência útil
Fator de concentração
Eficiência ótica

Eabs = 523,3W
Ep = 78,5 W
Putil = 444,8 W
C = 32
 o  0,76

Eficiência térmica

t  0,77

Eficiência útil

u  0,585

A temperatura máxima teórica calculada correspondeu 483,9C foi bem superior à
temperatura máxima real nos testes para determinação da temperatura de foco, em torno de
420°C. Essa diferença deveu-se a alteração que fizemos na altura de foco do foção para obterse uma área focal maior, com uma temperatura no fundo da panela mais uniforme, conforme
já relatado.
Apesar dessa temperatura inferior, mostrar-se-á que as operações de cozimento e
assamento foram competitivas com outros fogões solares similares já fabricados e testados.

4.2. Ensaio da temperatura do foco

Como já foi relatado, a parábola fabricada foi colocada numa estrutura que antes tinha
sido de um fogão solar similar com altura focal de 57cm. A parábola do presente trabalho tem
altura focal de 55cm quando acoplamos a parábola na estrutura percebeu-se que a altura entre
o fundo da parábola e o fundo da panela não correspondias a altura focal da parábola
fabricada.
Isso também aconteceu devido a problemas no processo de fabricação da parábola,
onde houve uma imperfeição da sua geometria, causando uma deformação na região central,
chamada achatamento, o que produziu uma alteração da sua altura focal.
Para minimizar esse problema fabricou-se um estrutura (calço) que elevou a parábola,
e através de um processo de regulagem manual encontrou-se a altura ideal para entre emissor
e receptor. Devido a esse problema de achatamento essa distância focal correspondeu a 49
cm.
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Essa alteração, provocada pela imperfeição da parábola, produzida por problemas no
processo de sua fabricação, produziu um aumento da área focal, o que proporcionou uma
região focal menos concentrada e mais ampla, que se entendeu vantajosa para as operações de
assamento e cozimento, uma vez que os níveis de temperatura exigidos para esses fins são
bem menores que as temperaturas focais obtidas em fogões solares à concentração similares.
Em torno de 700, e até 800°C.
Para outras aplicações, onde os níveis de temperatura devam ser mais significativos,
fusão e tratamento térmico de metais, como por exemplo, deve-se ter um cuidado muito
maior, desenvolvendo-se processos de fabricação muito mais precisos, para a obtenção de
área de foco bem menores e em consequência, temperaturas focais muito mais elevadas.
Foram realizados três dias de testes para a determinação da temperatura no fundo da panela
A Tabela 2 apresenta os valores médios medidos, e a temperatura máxima alcançada
no fundo da panela foi de 420°C. Os parâmetros ambientais médios para os três dias de ensaio
foram: Temperatura ambiente: 30,0°C, Sensação Térmica: 35,0°C, Radiação solar global: 900
W/m² e a radiação solar direta: 720W/m² e umidade relativa: 65%.

TABELA 2 - Níveis de temperatura médios horários no fundo da panela.

TEMPO
(HORA)

TEMPERATURA
(°C)

9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13
13 – 14
14 – 15
MÉDIA

302
340
380
370
330
290
335,3

Como já era esperado por razões já apresentadas, as temperaturas na panela foram bem
inferiores as alcançadas com outros fogões solares similares, com áreas focais bem menores,
porém os níveis de temperatura alcançados são suficientes e propícios para as operações de
assamento e cozimento pretendidas. O gráfico da Fig. 29 mostra o comportamento médio
assumido pela temperatura do absorvedor, fundo da panela.
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FIGURA 29 - Temperaturas médias horárias no absorvedor do fogão solar.

4.3. Ensaio para ebulição de água

Outro teste realizado consistiu na ebulição de um litro e meio de água de água que foi
colocado na panela, com capacidade de armazenar em torno de 3,5 litros. A panela foi
colocada no fogão alguns minutos antes do início do teste. O teste foi feito com um termopar
colocado dentro da panela, fazendo-se assim a medição da temperatura da água. A água foi
colocada na panela as 10:55 horas, com temperatura de 27,0°C.
A Tabela 3 apresenta os resultados do teste para ebulição de água. A radiação solar
media global ficou em torno de 870 W/m² e a radiação solar direta de 696W/m².A
temperatura ambiente média foi de 31,5°C, a umidade relativa média de 72% e a Sensação
térmica média de 38,5°C.
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TABELA 3 - Resultados do teste para ebulição de água.

TEMPO
(Hora)

Tágua
(°C)

10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25

33
56
69
77,5
85,7
93,5
100,0

O tempo para a ebulição da água na quantidade de um litro e meio correspondeu a 30
minutos, acima do tempo obtido para fogões solares similares, entre de 20 e 25 minutos
(LION, 2007). Em relação ao fogão convencional a gás o tempo foi muito superior, uma vez
que a ebulição de um litro e meio de água, em chama com temperatura de 800°C, corresponde
a 12 minutos.
Ressalte-se ainda que as condições solarimétricas foram inferiores as relativas a outros
fogões similares já testados, com radiação solar global até da ordem de 1100W/m², e radiação
solar direta em torno de 880W/m². O gráfico da Fig. 30 mostra o comportamento da
temperatura da água em ebulição no teste realizado.

FIGURA 30 - Comportamento médio assumido pelas temperaturas do absorvedor e da
água para o ensaio de ebulição.
Ressalte-se, porém que esse maior tempo não inviabiliza o processo de cozimento ou
assamento e que se está utilizando uma energia limpa, gratuita e largamente disponível. O
ensaio foi realizado com excelentes condições solarimétricas.
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4.4. Ensaios para cozimento e assamento de alimentos

Para avaliar a capacidade de utilização do fogão solar foi necessário realizar o ensaio
de cocção de alimentos. Foram escolhidos alguns alimentos que fazem parte da cultura
nordestina: macaxeira, batata doce, macarrão, arroz e feijão.

4.4.1. Cocção de arroz

O teste foi realizado com boas condições solarimétricas, com radiação solar direta
média em torno de 700W/m². A temperatura ambiente média esteve em torno de 32,2°C, a
umidade relativa média esteve em torno de 65% e a sensação térmica de 39,0°C. Após a
ebulição de 1,5 litros de água, obtida em 30 minutos, 500 g de arroz foi colocado na panela e
após 15 minutos foi retirado pronto. A Figura 31 mostram o arroz em processo de cozimento
e após cozido no fogão solar testado.
O tempo total de cocção do arroz correspondente a 45 minutos foi muito superior ao
do fogão convencional a gás, em torno de 27 minutos. Ressalte-se que esse maior tempo
deveu-se a entrada em ebulição da água, uma vez que o tempo real de cozimento foi o mesmo,
15 minutos. Isso demonstra a boa capacidade de cozimento do fogão solar fabricado.

FIGURA 31 - Arroz em processo de cozimento e pronto para consumo.
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4.4.2. Cocção de macarrão

O teste foi realizado com boas condições solarimétricas, com radiação solar direta
média correspondente a 650W/m². A temperatura ambiente esteve em torno de 28,5°C, a
umidade relativa média esteve muito elevada, acima de 80%. e a sensação térmica de 36,0°C.
O tempo de cocção do macarrão correspondeu a 45 minutos, muito superior ao do
fogão convencional a gás, em torno de 27 minutos, como já se previa, porém o tempo de
cozimento real foi o mesmo.
Após a retirada do macarrão colocou-se em uma panela um olho preparado com
estrato de tomate, azeite de oliva e água, com pedaços de salsichas. O molho ficou pronto em
10 minutos. Após a retirada do molho do fogão, foi derramado sobre o macarrão produzindose a macarronada. A Fig. 32 mostra as etapas da preparação da macarronada.
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FIGURA 32 - Etapas da preparação da macarronada no fogão solar estudado.

4.4.3. Cocção de batata doce e macaxeira

O teste foi realizado com radiação solar direta média correspondente a 702,3W/m². A
temperatura ambiente esteve em torno de 31,0°C, a sensação térmica de 36°C e a umidade
relativa de 65%. A macaxeira e a batata, 500 gramas de cada, foram colocadas juntas na
panela e após 50 minutos estavam prontas para consumo.
A Fig. 33 mostra a batata doce e a macaxeira após cozidos, pronto para consumo. O
tempo de cocção do inhame e macaxeira correspondente a 50 minutos foi bem superior ao do
fogão convencional a gás, em torno de 40 minutos, porém competitivo com outros fogões
similares já testados.
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FIGURA 33 - Macaxeira e batata após processo de cozimento.

4.4.4. Cocção de feijão verde

O feijão foi colocado na panela, na quantidade de 500 gramas, juntamente com dois
litros de água. O teste foi realizado com excelentes condições solarimétricas, com radiação
solar direta média correspondente a 720,3W/m². A temperatura ambiente esteve em torno de
31,0°C e a sensação térmica de 36,0°C.
Após 75 minutos de cocção no fogão solar estudado obteve-se o cozimento do mesmo.
Esse tempo é competitivo com outros fogões solares apontados pela literatura de cocção de
alimentos, porém é superior ao obtido com a utilização do fogão a gás, em torno de 40
minutos. A Figura 34 mostra o feijão em processo de cozimento.
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FIGURA 34 - Feijão em processo de cozimento no fogão solar estudado.

4.4.5. Cocção de macaxeira

O teste foi realizado comais uma vez com boas condições solarimétricas, com radiação
solar direta média correspondente a 720,3W/m². A temperatura ambiente esteve em torno de
31,3°C, a sensação térmica de 36°C e a umidade relativa de 63%%. A macaxeira na
quantidade de 1000 gramas foi colocada na panela as 11: 50, e após 50 minutos estava pronta
para consumo.
A Figura 35 mostra a macaxeira em processo de cozimento e após cozidas. O tempo
de cocção da macaxeira correspondente a 50 minutos foi bem superior ao do fogão
convencional a gás, em torno de 40 minutos, porém competitivo com outros fogões similares
já testados.
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FIGURA 35 - Macaxeira em processo de cozimento no fogão solar estudado.

4.4.6. Cocção de carne de charque

Um quilo de charque foi partido em pedaços miúdos, colocados na panela com água
para retirada do sal. Após a completa ebulição da água, outra quantidade de água foi colocada
juntamente com o charque já cozido para retirar completamente o sal. Após esse processo
colocou-se azeite de oliva na panela e em seguida derramou-se a charque na panela. Após
certo tempo de assamento, colocou-se pequenos pedaços de cebola e tomate, além de coentro
Após 30 minutos a charque foi retirada ficando pronta para consumo.
Após a cocção do feijão, macaxeira e charque, foi preparado um arrumadinho, prato
típico de nossa região, que foi concebido com uma nova versão, acrescido de macaxeira
cozida. Inicialmente adicionou-se farinha ao feijão, sendo o caldo utilizado para o tira-gosto
da cerveja. Em seguida a charque foi colocada e por último adicionou-se a macaxeira cozida.
O prato especial para o almoço encontra-se mostrado em suas várias etapas de preparo na Fig.
36.
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FIGURA 36 - Etapas da preparação do arrumadinho.

4.4.7. Cocção de camarão ao molho de tomate

Outro almoço foi preparado utilizando o fogão solar estudado. O prato principal foi
camarão a grega. Inicialmente um quilo de arroz foi preparado em dois fogões solares, e em
seguida preparou-se dois quilos de camarão ao molho de tomate, um quilo em cada fogão.
O preparo do camarão começou com a colocação de azeite e pasta de alho na panela,
seguindo-se da colocação dos camarões sem cabeça. Após a completa cocção dos camarões,
em cerca de 20 minutos, colocou-se fatias de queijo sobre os camarões.
O prato então foi preparado com o arroz sendo recoberto por essa mistura de camarão
e queijo. A Fig. 37 mostra o prato especialmente preparado que serviu dez pessoas.
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FIGURA 37 - Arroz com camarão ao molho de tomate preparado no fogão solar.

Alguns dos participantes do almoço encontram-se mostrados na Fig. 38 degustando o
prato especialmente preparado.

FIGURA 38 - Degustação do almoço solar.
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4.4.8 Cocção de carne

Outro alimento testado foi a carne, na quantidade de 800 gramas. A carne foi cozida
diretamente na forma de ensopado adicionados tomate, cebola, alho e tempero verde. O teste
foi realizado com boas condições solarimétricas e iniciou-se às 12h.
A temperatura ambiente esteve em torno de 31,5°C, a sensação térmica de 37,0°C, a
umidade relativa de 65% e a radiação solar direta de 720W/m². O tempo de cozimento foi de
50 minutos, mais uma vez bem superior ao tempo relativo ao fogão convencional a gás,
porém competitivo com os similares solares já testados. A carne já cozida encontra-se
mostrada na Figura 39.

FIGURA 39 - Carne cozida no fogão solar pronta para consumo.

4.4.9 Assamento de alimentos

Geralmente os fogões solares são utilizados para a cocção por cozimento, em meio
aquoso, porém resolveu-se testar a capacidade de assamento do fogão solar estudado. O
problema para o assamento é que na região focal as temperaturas são bastante elevadas e o
controle do assamento fica prejudicado, produzindo a queima dos alimentos.
Utilizou-se um procedimento diferente do convencional que consistiu na montagem de
uma forma dupla para assamento, obtida com a colocação de uma forma dentro de outra, com
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os alimentos sendo colocados na forma interna, recebendo calor por condução e não por
radiação direta no fundo.
Inicialmente colocou-se o bolo de 800 g em uma única forma e posicionou-se a forma
no foco do fogão solar. Para minimizar o risco de queimar o alimento por excesso de calor,
movia-se constantemente a forma, para evitar exposição da mesma área à radiação refletida
pela parábola.
Porém mesmo fazendo essa movimentação, houve a queima parcial do bolo em
determinadas regiões. Neste teste o bolo foi rapidamente assado, em torno de 25 minutos, com
tempo de assamento inferior a de um forno convencional a gás, porém com qualidade
comprometida. O teste foi realizado para boas condições solarimétricas.
Utilizando-se a forma dupla assou-se o mesmo bolo, sem necessidade de
reposicionamento em 45 minutos, tempo competitivo com o forno convencional agás, e
inferior aos obtidos por muitos outros fornos solares já fabricados e testados no LMHES.
Também testou-se o fogão solar para o assamento de empanados, 400 gramas, na
forma dupla. O teste foi realizado sob boas condições solarimétricas e o tempo de assamento
foi de 20 minutos, competitivo com o forno convencional a gás. Ressalte-se que os
empanados que não são fritos em óleo, apenas untamos a forma com um pouco de manteiga.
Os alimentos em testes de assamento encontram-se mostrados na Fig. 40.

FIGURA 40 - Alimentos em assamento e prontos para consumo.

68

A Tabela 4 apresenta um resumo do processo de cocção em relação ao tempo para
cada alimento posto a cozinhar no fogão sola. A Fig. 41 mostra o comportamento
comparativo do tempo de cocção de todos os alimentos experimentados no presente estudo.

TABELA 4 - Resumo do processo de cozimento de cada alimento testado no fogão solar
à concentração proposto.

Tipo de
alimento/quantidade
(gramas)

Tempo de cozimento/assamento
(minutos)

Arroz (500)
Macarrão (250)
Batata + macaxeira (1000)
Feijão verde (500)
Macaxeira (1000)
Carne charque (1000)
Camarão (1000)
Carne (1000)
Bolo (uma forma) (800)
Bolo (duas formas) (800)
Empanados (400)

45
45
50
75
50
30
20
50
25
45
30

FIGURA 41 - Tempo em minutos de cozimento dos alimentos ensaiados.
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O fogão solar proposto mostrou-se viável para as operações de cocção, (cozimento e
assamento) de alimentos e os tempos necessários para a cocção foram compatíveis com a
literatura solar para cozimentos de alimentos utilizando fogões solares, em torno de 15
minutos para arroz e macarrão, após a ebulição da água.
Foi demonstrada a viabilidade de utilização do fogão solar em substituição aos fogões
convencionais a gás, para boas condições solarimétricas, principalmente em nossa região,
privilegiada quanto recebimento de radiação solar.
É importante também enfatizar que o fogão solar representa uma alternativa
complementar para a cocção de alimentos, e sua plena utilização como fonte única dá-se em
períodos de boas condições solariméricas, o que acontece na maioria dos dias do ano na
região nordeste.
Esses resultados demonstram a necessidade de um investimento massivo do governo
em fogões solares como forma de minorar os graves problemas ambientais de nossa região e
de combater as profundas desigualdades sociais da região nordeste.
O fogão solar pode representar uma alternativa bem viável nos campos técnico e
econômico, podendo até transformar-se numa opção de geração de emprego e renda para
comunidade pobres da nossa região pela sua fabricação para comercialização.

4.5. Análise de custo benefício do fogão solar

A partir da análise dos resultados dos ensaios do fogão solar em estudo, podem-se
comparar os benefícios do mesmo com seu custo e dificuldades de uso.
O fogão em estudo apresenta um custo de fabricação em torno de R$ 300,00
(Trezentos reais). 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 e ainda sem comparar o preço do fogão solar com o fogão a gás que
ultrapassa em pelo menos umas três vezes.
Considerando o custo de um botijão de gás em torno de R$ 40,00 (Quarenta reais) e
uma família que consome um botijão de gás por mês tem-se R$ 480,00 (Quatrocentos e
oitenta reais) 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 (Cento e cinquenta e seis
reais) por ano, gastos em função da fabricação do mesmo com matérias recicláveis e da
parábola refletora com vidros, comparando com o primeiro valor tem-se R$ 324,00
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(Trezentos e vinte e quatro reais) de economia, o que daria para comprar um outro fogão
solar.

CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Como já foi mencionado o objetivo principal desse trabalho foi construir um fogão
solar com parábola fabricada em material compósito que utiliza carga de fibra de carnaúba e
demonstrar sua viabilidade de utilização para cocção de alimentos. Buscou-se que
apresentasse desempenho competitivo com os apontados pela literatura solar e que se
caracterizasse por ser de fácil construção e montagem e tivesse baixo custo.
A seguir, em consonância com essas metas, passa-se a discorrer sobre as conclusões
de caráter geral que se baseia na análise dos dados coletados nos ensaios realizados com o
protótipo em estudo, apresentando posteriormente as sugestões para melhorar e otimizar o
projeto.

5.1. CONCLUSÕES

1. O fogão solar proposto mostrou-se viável para o cozimento e assamento 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 compósito obtido mostrou-se viável para a fabricação da parábola do fogão solar;
3. Sua operacionalidade é simples, em função do fácil manuseio de seu mecanismo de
rastreamento solar;
4. Os processos de fabricação e montagem do fogão solar são simples podendo ser
facilmente repassados para comunidades carentes;
4. Os tempos de cozimento/assamento dos alimentos ensaiados no fogão solar são
competitivos com os tempos de cozimento/assamento apresentados na literatura solar para
cocção de alimentos e superiores aos obtidos com o fogão convencional a gás para boas
condições solarimétricas;
5. O fogão proposto tem capacidade de cozimento no período das 9h às 15 h, dentro de
boas condições solarimétricas;
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6. A parábola fabricada com o material compósito tem uma massa maior que a
construída com fibra de vidro apresentando assim desvantagem em relação ao seu peso,
porém seu custo é menor e pode ser facilmente fabricada;
7. A opção pelo uso de uma parábola confeccionada em material compósito concedeu
maior simplicidade ao processo de fabricação, viabilizando ainda mais repasse tecnológico
para comunidades de baixa renda e de baixa capacidade intelectual;
8. O fogão solar apresenta boa relação custo benefício principalmente pois por usar um
combustível quase inesgotável, e abundante em nossa região.
9. A alteração da altura entre a parábola e a panela, superfície absorvedora, provocou
um maior diâmetro do foco, iluminando uma maior área do fundo da panela, uniformizando
sua temperatura.
10. Apesar de proporcionar a utilização de grandes segmentos o espelho plástico
apresentou problemas de degradação, o que representa uma desvantagem em relação ao
espelho de vidro. Seu tempo de vida útil é baixo e portanto não competitivo com o espelho de
vidro. Ressalte-se também que possui refletividade um pouco inferior ao similar de vidro;
11. O tempo para fazer ebulir a água foi maior que o necessário para outros fogões
solares similares, o que aumentou o tempo total para cozimento dos alimentos testados. Isso
deveu-se ao fato que a temperatura de foco do fogão estudado ser inferior;
12. O fogão solar mostrou-se bastante viável para produzir o assamento de alimentos,
o que representa maior capacidade de uso de um fogão solar;
13. O fogão solar mostrou-se viável para produzir refeição para várias pessoas, o que
foi demonstrado nos almoços que foram feitos e cujos pratos foram degustados.

5.2. SUGESTÕES

1. Testar o uso do fogão solar proposto sob condições solarimétricas variáveis, em
todas as estações do ano;
2. Aperfeiçoar o processo de fabricação da parábola, dotando-a de uma maior
resistência, evitando imperfeições que podem afetar a temperatura de foco obtida;
3. Caracterizar mecânica e termicamente o compósito obtido;
4. Produzir um compósito de matriz cerâmica com as fibras da carnaúba.
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