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RESUMO 
 

Apresenta-se um forno solar fabricado a partir de placas de MDF destinado ao 

assamento de alimentos, tais como pizzas, bolos, pães, queijos e outros. Serão apresentados os 

processos de fabricação e montagem de tal forno, que tem baixo custo de fabricação. A 

principal característica do forno proposto é que pode ser transportado para quaisquer 

localidades, pois fica assentado em um dispositivo de transporte. Foram realizados testes para 

o assamento de vários alimentos e seus resultados comparados com os vários tipos de fornos 

solares já existentes mostrados pela literatura especializada. Serão analisadas as viabilidades 

térmica e econômica de tal forno, que pode proporcionar a socialização do uso da energia 

solar por comunidades carentes, podendo se tornar uma fonte de geração de emprego e renda. 

O forno solar proposto tem capacidade de assamento para vários alimentos; foram assados 

pizza, bolo, pães, empanados, queijo e kibes. 

 

Palavras-chave: assamento de alimentos, baixo custo, energia solar, forno solar tipo caixa, 

socialização da energia. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

It presents a solar oven manufactured from MDF boards intended for the baking of 

foods such as pizza, cakes, breads, hamburgers and the like. They will be given the 

manufacturing processes and assembly of such an oven which has features of low cost 

manufacturing. The main feature of the proposed furnace and can be transported to any 

locations because it is seated on a device for carrying case / backpack. Tests will be conducted 

for the baking of various foods and their results will be compared with the various types of 

existing solar ovens shown by the literature. They will analyze the thermal and economic 

feasibility of such an oven that can provide socialization of the use of solar energy for poor 

communities and can become a source of generation of employment and income. The 

proposed solar oven baking has capacity for two foods and can be manufactured to allow 

multiple simultaneous baking of food. 

 

Keywords: solar energy, reuse of materials, low cost, energy socialization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

Cerca de um terço da população mundial (mais de dois bilhões de pessoas) depende da 

utilização da lenha para suprir suas necessidades energéticas para cocção de alimentos e 

aquecimento. Isto acarreta um desmatamento de grandes proporções, gerando desertificação e 

desequilíbrio ecológico, condenando a população mais pobre a fome, miséria e desigualdade 

social, em consequência (VARELA, 2013). 

É inadmissível que se continue a utilizar lenha quando se tem disponível o gás, que 

gera muito menos danos ao meio ambiente. Porém a população pobre de países 

subdesenvolvidos e até mesmo em desenvolvimento não dispõe de recursos para a compra de 

botijões. Isso acontece em pleno século 21. 

Por ser uma fonte de energia de baixo custo, sem necessidade de processamento antes 

do uso e ser parte significativa da base energética dos países em desenvolvimento, tem 

recebido a denominação de “energia dos pobres”, em alguns países chega a representar até 

95% da fonte de energia.  

Nos países industrializados, a contribuição da lenha atinge no máximo 4%, exceto na 

Finlândia e na Suécia onde a participação da biomassa chega a 20,3% e 16,9% 

respectivamente (IEA, 2003 e 2004). No setor residencial, metade das famílias do mundo 

ainda utiliza lenha ou carvão vegetal para cocção e aquecimento. 

Em 2004, isto representou 10,8% do consumo total de energia, ou ainda, a 78,8% do 

consumo de combustíveis renováveis e resíduos (IEA, 2004). 

Esses dados mostram a grande utilização da lenha como um problema ambiental 

importante a ser avaliado atualmente, apontando assim para a necessidade de uma política de 

massificação do uso do fogão solar para cocção de alimentos. 

No último balanço energético nacional ficou constatado que o Brasil consome     

12.989 x 103 toneladas equivalente de petróleo para a cocção de alimentos, das quais além de 

gás natural e GLP estão inclusos lenha e carvão vegetal (EPE, 2014). 

A cocção solar surge como uma alternativa para minorar esses graves problemas 

decorrentes da utilização da lenha e do carvão. A tecnologia necessária para a cocção solar de 

alimentos já se encontra dominada há décadas. Seria possível estendê-la para toda a 

população pobre de nosso país de outros países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 
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Esse trabalho apresenta um forno solar para produzir o assamento de alimentos 

fabricado a partir da utilização de placas de MDF de 10 mm. Serão descritos os processos de 

fabricação e montagem do forno solar proposto, que tem como principal característica ser 

transportável, pois é montado sobre um utensílio para transporte em viagens. 

A principal finalidade de idealizar-se um forno móvel é poder transportá-lo para 

eventos como feiras e congressos, comunidades urbanas e rurais, demonstrando in loco a 

capacidade de assamento de alimentos, podendo explicar com maior poder de compreensão 

para os participantes desses eventos científicos, comerciais e aos usuários domésticos. 

As principais características dos fornos fabricados são seu baixo custo, os fáceis 

processos de fabricação e montagem e simples operacionalidade. A fabricação e a 

operacionalidade dos fornos estudados podem ser repassados para pessoas de quaisquer níveis 

sociais e intelectuais. 

Outra importante característica do forno estudado é a capacidade de assamento de dois 

alimentos simultâneos. Isso representa uma vantagem em relação aos fornos solares 

disponíveis na literatura solar para cocção de alimentos, geralmente com capacidade de 

apenas um alimento. 

Pode-se também  fabricar o tipo de forno proposto em quaisquer dimensões, 

proporcionando o assamento de vários alimentos ao mesmo tempo. Outra importante 

característica do forno proposto é sua boa estética. 

O forno proposto destina-se ao uso doméstico em zonas rurais e urbanas, no período 

de 10h às 14h, para a operação de assar alimentos, tais como pães, bolos, pizzas entre outros. 

Os materiais utilizados na confecção do forno solar são de baixo custo, viabilizando o 

seu uso pelas camadas menos favorecidas da população, tornando-o um elemento de 

promoção social e combate ao desequilíbrio ecológico. 

O repasse tecnológico dos processos de fabricação e montagem de tal forno pode ser 

visto como uma opção de geração de emprego e renda para comunidades pobres, socializando 

o uso de uma fonte energética limpa e renovável. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo geral 

 
Projetar, fabricar e estudar um forno solar transportável para produzir o assamento de 

alimentos destinado ao uso doméstico e científico, em zonas rurais e urbanas. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Projetar o forno solar proposto tendo como finalidade a sua facilidade de 

transporte e boa estética; 

 Fabricar o forno solar, tipo caixa, de baixo custo que possa ser utilizado por 

comunidades carentes do nordeste brasileiro como também em eventos 

científicos; 

 Ensaiar o forno solar proposto para produzir o assamento de vários alimentos, 

comparando os seus tempos de assamento com os obtidos por fornos 

convencionais e outros fornos solares já estudados no Brasil e no mundo; 

 Demonstrar as facilidades de fabricação, montagem, desmontagem e transporte do 

forno fabricado. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Cada metro quadrado da superfície do sol emite 64,16 MW de energia 

eletromagnética, que são lançados no espaço. A origem desta energia está em um conjunto de 

reações de fusão termonucleares que ocorrem no núcleo do Sol.  

Considere-se que a Terra recebe do sol, ao nível do solo, no máximo 1KW/m2, de 

radiação eletromagnética, embora possa atingir maiores picos em algumas localidades. 

Excluídas as regiões Ártica e Antártica, ela recebe em média cerca de 3,6 kW/m2.  As massas 

continentais, excluídas as regiões Ártica e Antártica, possuem uma área em torno                  

de 132,5 x 1012m2. Portanto, a incidência solar sobre essas massas continentais                       

é 4,77 x 108GW/dia. Logo, a incidência em um ano é de 1,74 X 1011GW (BATISTA, 2013). 

Considerando-se que o consumo energético anual atual corresponde a 1,5 x 108 GW, 

conclui-se que a energia solar disponível nas massas continentais representa mais de 1.000 

vezes o consumo de energia da humanidade. Portanto, menos de 1% da energia solar 

disponível nas massas continentais seria suficiente para suprir de energia à humanidade 

(VARELA, 2013). 

Os fornos solares são dispositivos que utilizam luz solar geralmente para produzir o 

assamento de alimentos. São classificados em três tipos básicos: fornos do tipo caixa, fornos 

concentradores e fornos caixa/concentradores. A Figura 1 apresenta os três tipos de fornos 

solares mais utilizados no mundo. 

 
Figura 1 – (A) Forno tipo caixa, (B) forno concentrador e (C) forno caixa/concentrador 

 
 

Os fornos mais utilizados em residências são os do tipo caixa. Vários países do mundo 

têm programas para massificação da utilização de fogões e fornos solares. Os países da Ásia e 
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África já utilizam em larga escala fornos e fogões solares, trazendo benefícios significativos 

ao meio ambiente e à população mais carente.  

Apesar do extenso número de pesquisas realizadas atualmente em todo o mundo sobre 

fogões solares, especialmente em laboratório, existe um grande desafio no que se diz respeito 

a sua padronização, ou seja, definir características, modelos e tipos aceitos pela população. 

A principal função dos fogões e fornos solares para a população, atualmente, é a 

cocção de alimentos, assamento e cozimento. Pode-se considerar diversos fatores que afetam 

a aceitabilidade do cozimento solar, são eles: a disponibilidade de combustíveis tradicionais 

para cozinhar, o clima, as preferências culinárias, os fatores culturais, a capacidade técnica, a 

exposição ao sol, dentre outros (AALFS, 2013a). 

 

2.1. HISTÓRICO DO USO DO FOGÃO SOLAR 

 

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. 

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 a mesma 

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. 

Com a chegada do século XX há uma utilização massiva pelos combustíveis fósseis, 

como também a possibilidade de 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 
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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. 

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. 

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. 

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 Bud Clevette, 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 1995, 1997, 2006 e recentemente em 

2008, na Espanha. 

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. 

No Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar – LMHES/UFRN essa linha 

de pesquisa tem merecido destaque, já tendo sido objeto de cinco dissertações de mestrado e 

duas teses de doutorado e vários trabalhos científicos. Já foram construídas várias versões de 

fogões, tipo caixa e caixa/concentrador. 

 



7 
 

2.2. FORNO TIPO CAIXA 

 

Os fogões tipo caixa podem ter distintos números de refletores externos (0 a 4), planos 

ou levemente côncavo. Permitem obter temperaturas até 150ºC demoram a aquecer e sua 

operacionalização, comumente não é simples.  

Em contra partida sua maior vantagem é poder funcionar independente da 

interferência do usuário, mantendo o alimento aquecido durante um tempo prolongado, é 

relevante citar que não produzem efeitos danosos ao usuário nem por concentração nem por 

reflexão, são estáveis e não apresentam riscos pela produção de chamas, não gerando, 

portanto, suscetibilidade a queimaduras (ARAÚJO, 2015). 

Podem ser utilizados vários materiais de fácil obtenção e baixo custo. Podem ser 

fabricados e montados por processos simples, capazes de serem repassados para pessoas de 

quaisquer níveis sociais e intelectuais. 

Podem se constituir em opção de geração de emprego e renda para comunidades 

carentes, trazendo benefícios econômicos que podem ser consideráveis. Como por exemplo, é 

possível assar vinte bolos por dia em um forno solar. 

O Brasil por ter uma disponibilidade incomensurável de radiação solar em seu 

território, e possuir grande parte da população significativamente carente tem que 

urgentemente passar a utilizar as utilizações térmicas da energia solar, como forma de 

amenizar o sofrimento, a fome e a miséria desse grande segmento de sua população. 

A transformação da energia solar em calor, e consequente utilização em aquecedores, 

secadores, destiladores, fornos e fogões é uma realidade dentro das universidades brasileiras, 

com tecnologias bastante dominadas e que imediatamente poderia estar ao dispor dessa 

população mais pobre de nosso país.  

Falta apenas uma política de estado para essa utilização tornar-se realidade, pois 

embora o domínio da tecnologia já exista, colocá-la ao dispor da população ainda está muito 

longe, na realidade política brasileira. Existe muito marketing sobre o uso das energias 

renováveis e muito pouca ação, principalmente em relação à energia solar. 

Como já foi ressaltado, os fornos e fogões solares encontram ampla aplicação em todo 

mundo, principalmente na Ásia e na África, destacando-se a Índia, China e o Quênia como 

sendo os países que mais tem investido em programas sociais que viabilizam a construção de 

fogões solares de baixo custo, para uma utilização significativa por parte de seu povo 

(SOUZA et al., 2013). 
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2.2.1. Princípios de aquecimento 

 

O propósito básico de um fogão solar tipo caixa é proporcionar a cocção. Pode-se 

cozinhar com uma caixa solar porque seu interior é aquecido devido à energia do sol. Os raios 

solares, diretos ou refletidos, entram na caixa através do topo translúcido, e se transformam 

em energia calorífica que é absorvida por um prato preto e pela vasilha de cozimento. Esse 

calor no interior do forno faz com que a temperatura dentro do fogão solar de caixa aumente 

até que a perda e o ganho de calor se igualem.  

Pode-se dizer que uma caixa com uma dada capacidade de retenção poderá ficar mais 

quente caso tenha uma luz solar mais forte incidindo sobre ela ou um adicional de raios 

solares devido a um refletor ou ainda um melhor isolamento térmico. 

 

a) Ganho de calor 

Efeito estufa: Esse efeito resulta do aquecimento em espaços fechados nos quais a luz 

solar passa através de um material transparente.  

A energia luminosa depois de absorvida pela panela de cozimento e por seu anteparo é 

convertida em energia calorífica, com maior comprimento de onda, que irradia do interior dos 

materiais. Como grande parte dessa energia radiante não consegue passar de volta através do 

vidro, fica presa no recinto do forno. Outra parte da energia luminosa, que não mudou seu 

comprimento de onda, é absorvida por outras partes do fogão ou retorna pelo vidro, como 

pode ser visto na Figura 2. 

 
Figura 2 – Geração do efeito estufa em um forno solar tipo caixa 

 
Fonte: AALFS (2013b). 
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A performance e desempenho fogão solar, serão significativamente influenciados pelo 

calor que é coletado através do anteparo e da panela de cozimento de forma a aquecer e 

cozinhar a comida. 

O ganho de calor será maior conforme a orientação do vidro para o sol, dessa forma 

mais luz solar passa por ele, como apresentado na Figura 3. 

 
Figura 3 – Orientação do vidro em fogões solares tipo caixa 

 
Fonte: AALFS (2013b). 

 

Com o acréscimo de refletores, que irão refletir os raios solares para o interior do 

forno solar, temperaturas mais altas serão alcançadas, já que ocorrerá um ganho em energia 

solar, como mostra a Figura 4. 

 
Figura 4 – Refletores para concentração dos raios solares 

 
Fonte: AALFS (2013b). 

 

b) Perda de Calor 

O calor dentro de um fogão solar de caixa é perdido de três maneiras básicas: 

condução, radiação e convecção. 
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O aquecimento do cabo de metal de uma panela se deve à transferência de calor 

através do material da panela em direção ao material do cabo, de acordo com a Figura 5 . Da 

mesma forma, o calor em uma caixa solar é perdido através do vidro, do isolamento, do ar, do 

isolante, entre outros. Nesse caso ocorre perda de calor por condução. 

 
Figura 5 – Calor transferido através da panela para o cabo 

 
Fonte: AALFS (2013b). 

 

Para evitar a perda de calor por condução entre o fundo do forno e o anteparo é 

costume elevá-lo, desta forma deixa-se espaço isolante, como na Erro! Fonte de referência 

não encontrada. 6. 

 
Figura 6 – Calor irradiado a partir do fogão aquecido 

 
Fonte: AALFS (2013b). 

 

Após o ganho de calor no interior do forno a panela e as demais superfícies aquecidas 

passam a liberar ondas de calor ou irradiam calor nas suas redondezas. Grande parte desse 

calor irradiado é refletido pelo vidro e paredes do forno ficando contido dentro da caixa solar, 

mas algum calor consegue transpor o obstáculo translúcido com destino ao ambiente, dessa 

forma ocorre a perda de calor por radiação.  
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As moléculas de ar movem para dentro e para fora da caixa através das frestas como 

pode ser visto na Figura 7. Elas sofrem convecção. Para evitar essa perda de calor por 

convecção deve-se minimizar as frestas na fase de projeto. 

 
Figura 7 – Ar aquecido pode escapar através de frestas 

 
Fonte: AALFS (2013b). 

 

c) Estocagem de Calor 

A capacidade de retenção de calor aumenta com o amento da densidade e do peso dos 

materiais dentro da armação isolada do fogão solar. Materiais pesados podem ser adicionados 

ao interior da caixa com o objetivo de aumentar o tempo de aquecimento, para isto podem ser 

utilizados rochas, tijolos, panelas densas  (Figura 8). A energia que entra é armazenada como 

calor nesses materiais denso que é irradiado dentro da caixa, mantendo-o aquecido por um 

período mais longo no final do dia. 

 
Figura 8 – Massa térmica no interior do fogão solar 

 
Fonte: AALFS (2013b). 

 

2.2.2. Exigências do material 

 
O principal fator que deve ser levado em conta na escolha de um material para ser 

utilizado na construção das caixas solares é a resistência a umidade. Outro fator muito 
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importante é sua capacidade de resistência térmica, que pode minimizar as perdas térmicas, 

otimizando o tempo de assamento dos alimentos no forno. 

O material estrutural é aquele usado para permitir que a caixa preserve a forma ao 

longo do tempo. Podem ser utilizados o papelão, a madeira, o compensado, o alcatex, o 

bambu, o metal, o cimento, tijolos, pedra, vidro, fibra de vidro, palha trançada, palha, plástico, 

papel machê, terra batida, metais, casca de árvores, tecido engomado com cola e compósitos 

utilizando resíduos industriais, fibras naturais ou artificiais, EPS, dentre outros etc.  

A Figura 9 mostra a composição típica de um forno tipo caixa com seu isolamento, 

janela de vidro, proteção contra umidade, material estrutural e superfícies refletoras. 

 
Figura 9 – Material estrutural, de isolamento, transparente e resistente à umidade 

 
Fonte: AALFS (2013b). 

 

É preciso haver uma integração entre materiais estruturais e materiais isolantes, pois 

alguns materiais que funcionam bem como estruturais são muito densos para serem bons 

isolantes. Para conseguir integridade estrutural e boas qualidades de isolamento, é necessário 

separar os materiais estruturais dos materiais de isolamento. 

Bons materiais isolantes incluem a fibra de vidro, lã de rocha, madeira, casca de arroz, 

lã de vidro, palha, EPS, espumas poliméricas. Materiais isolantes são instalados no intuito de 

minimizar a perda de calor por condução entre as caixas estruturais interna e externa. Isso 

garantirá temperaturas mais altas de cozimento. 
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A parte superior da caixa deve ser transparente e estar voltada para o sol para permitir 

o aquecimento pelo "efeito estufa". Os matérias transparentes utilizados corriqueiramente são 

vidros e plásticos tratados termicamente para serem expostos a altas temperaturas. A 

utilização de envidraçamento duplo usando vidro ou plástico afeta o ganho e a perda de calor. 

O ganho de calor será função do tipo de material utilizado e uma escolha não favorável pode 

levar a uma redução do ganho de calor até superior a 15%. 

A umidade presente na comida que é cozinhada dentro do fogão solar gera vapor que é 

direcionado para fora da caixa. O vapor pode migrar através das frestas e brechas da caixa ou 

forçar as paredes e o fundo se não houver uma barreira adequada para o vapor ou uma boa 

qualidade na vedação para reter o vapor da água dentro da câmara de cozimento.  

Um fator importante na maioria dos fogões solares de caixa é que a maior parte da 

superfície interna seja uma boa barreira para o vapor prevenindo assim que a água cause 

danos ao isolamento e à estrutura do fogão devido à lenta migração do vapor de água através 

das paredes e do fundo do fogão. 

 

2.2.3. Projeto 

 

Em um projeto de um fogão solar tipo caixa alguns fatores devem ser levados em 

consideração, tais como: o tamanho da caixa, a razão entre a área de coleta e o volume da 

caixa, as dimensões e a quantidade de refletores. 

O tamanho de uma caixa solar deve ser suficiente para acomodar um ou mais 

alimentos, porém não pode ser muito grande para não gerar grandes dificuldade em 

movimentá-la.  

Temperatura mais altas de assamento serão alcançadas aumentando a área de coleta de 

luz em relação a área de perda, ou seja, se compararmos duas caixas de mesma área e 

dimensão de coleta de luz solar, a caixa que apresentará a maior capacidade de reter calor será 

aquela de menor profundidade pois essa ficará mais quente em função de apresentar uma 

menor área de perda de calor. 

Um fogão de caixa solar virado para o sol do meio dia deve ser mais comprido em sua 

dimensão leste-oeste (Figura 10), para fazer um melhor uso do refletor durante um período de 

várias horas. Como o sol atravessa os céus, essa configuração resulta em uma temperatura de 

assamento mais constante. Com fogões quadrados ou aqueles de maior dimensão norte-sul, 
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uma maior porcentagem da luz solar do começo da manhã e do final da tarde é refletida do 

refletor para o chão, não atingindo a área de coleta de luz da caixa. 

 
Figura 10 – Caixas solares mais largas captam mais luz solar do leste e do oeste 

 
Fonte: AALFS (2013b). 

 

A utilização de um ou mais refletores em uma caixa solar é necessário para refletir luz 

adicional na caixa de maneira a aumentar a temperatura de assamento. Embora seja possível 

que o fogão solar funcione sem refletores em regiões equatoriais, onde o sol está mais 

elevado, os refletores solares aumentam significantemente a temperatura nas regiões 

temperadas do mundo. 

 

2.3. ESTADO DA ARTE DOS FORNOS SOLARES 

2.3.1. No mundo 

 

Mullick, Kandpal e Saxena (1987) desenvolveram uma metodologia para testes de 

fornos solares. Os autores relataram que há duas formas de se analisar o desempenho de um 

forno solar, sendo a primeira um simples teste de assamento de alimentos e a segunda 

utilizando como padrão para os ensaios a água. O segundo método é uma abordagem melhor, 

uma vez que não envolve incertezas devido a variações na qualidade dos ingredientes 

utilizados e o julgamento do observador a respeito de quando exatamente os alimentos estão 

completamente cozidos. Baseado nas características da água os autores desenvolveram 

métodos e equações para os testes dos dispositivos solares.  

Funk (2000) verificou a eficácia do padrão internacional para testes de fornos solares e 

os relatórios de desempenho que foram propostos na Terceira Conferência Mundial sobre 

cozimento solar (Universidade Avinnashilingam, Combatore, Índia, 6-10 de janeiro de 1997). 

Concluiu que tanto o padrão internacional como os relatórios de desempenhos são 

ferramentas uteis para avaliar o desempenho de diferentes tipos de fornos solares, pois são de 
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fácil aplicação, que a curva de potência do forno solar é um dispositivo útil na avaliação da 

capacidade de retenção de calor de um forno e que os padrões pareceram ser eficientes e 

independentes da localidade e da data dos testes. 

Schwarzer e Silva (2003) pesquisaram sobre o desempenho de forno solar com e sem 

armazenamento de calor utilizados por famílias e instituições em diversos países. A diferença 

básica entre esses dois tipos de sistema era a presença de acumuladores térmicos. Utilizaram 

como fluido de trabalho um óleo vegetal que fluía por circulação natural. Mostraram que 

cerca de 250 sistemas foram construídos por todo o mundo. Eles constataram que os fogões 

solares descritos têm uma chance muito boa para uso em larga escala.  

El-Sebaii e Ibrahim (2005), construíram e testaram dois modelos de fornos solares tipo 

caixa, com uma panela e outro com quatro panelas. Observaram que em fornos solares do tipo 

caixa, é aconselhável a utilização de mais de uma panela para utilizar a maior parte da área da 

placa absorvente. Foi observado que os fornos podem ser utilizados duas vezes consecutivas 

em um dia ensolarado. Eles constataram que o forno é capaz de cozinhar a maioria dos tipos 

de alimentos com uma eficiência global de utilização de 26,7%. 

Mirdha e Dhariwal (2008) a partir de um fogão tipo de caixa convencional, estudaram 

várias combinações de espelhos para chegar a um projeto final de um fogão com design mais 

adequado para o funcionamento dentro de uma residência. Observaram que, quando 

comparado a um fogão solar tipo caixa de mesmo material e mesma dimensão, o forno 

proposto proporcionou maiores temperaturas ao longo de todo o dia por todo o ano, podendo 

preparar duas refeições por dia para quatro pessoas e manter alimentos quentes no final da 

noite.  

Kumar et al. (2008) projetaram, fabricaram e testaram um fogo solar do tipo tronco de 

pirâmide. Com a finalidade de erradicar completamente a necessidade de seguir o sol durante 

o cozimento. Observaram que a maior temperatura da placa de estagnação, sem carga, 

aproximou-se de 140oC e sob condição de plena carga, a temperatura da água no interior da 

panela atingiu 98,6 oC em 70 min. Observaram ainda que o rastreamento do sol não se fazia 

necessário. 

Brazil, Leão e Dória (2009) estudaram através de revisão bibliográfica o uso do fogão 

solar tipo caixa para cocção de alimentos como ferramenta na educação ambiental não-formal. 

A abordagem foi feita tomando como base os dados obtidos na literatura confrotados com a 

esperiencia de três oficinas tecnológicas de construção de fogões e transferência de tecnologia 

para públicos diferentes no Estado de Sergipe no nordeste do Brasil. Concluíram que o fogão 

solar do tipo caixa é de simples produção, com possibilidades de ser construído com caixas de 
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papelão. E que a educação ambientação ambiental não formal tem como objetivo desenvolver 

competências para a sustentabilidade.  

He et al. (2009) estudaram a utilização de um concentrador da luz solar tipo funil 

acoplado a um fogão solar. A temperatura máxima dentro do fogão alcançou 250 °C para uma 

área de captação do funil de 1 m². O poder energético que o fogão recebe pode ser de até    

500 W. Demonstraram que o sistema pode ser utilizado para produzir o cozimento de 

alimentos. 

Harmim et al. (2010) compararam o desempenho de dois fogões solares tipo caixa, um 

equipado com aletas na placa absorvedora e outro sem. Observaram que a caixa equipada com 

o absorvedor aletado reduziu o tempo de cozimento em 12% e alcançou uma temperatura de 

estagnação 7% maior quando comparado ao absorvedor comum. 

Kumar, Vishwanath e Gupta (2011) estudaram um forno solar tipo tronco de pirâmide 

e determinaram os indicadores de desempenho térmico através da análise exergética e 

compararam os resultados obtidos com um forno tipo caixa. Observaram que houve um 

equilíbrio de energia e exergia para os fornos TPSBC e SBC. Demonstraram que a análise 

exergética de fornos solares tipo caixa é uma abrangente ferramenta prática para a avaliação 

do desempenho dos fogões solares. 

Mahavar et al. (2012) estudaram a modelagem e testes de um fogão solar para o 

cozimento de arroz. Um fogão solar tipo caixa foi fabricado e testado para variadas condições 

solarimétricas. A temperatura máxima atingida pela superfície superior do recipiente foi de 

142 °C. O tempo de cozimento do arroz foi de 2 h 20 min.  

Otte (2013) investigou as variáveis que impediam a adoção do fogão solar como 

técnica de cozimento de alimento na sociedade. O trabalho foi escrito baseado em artigos 

científicos sobre o tema e outros tipos de energia, dados coletados em entrevistas e a 

esperiência do autor em pesquisas com fogão solar na Tazania. Constatou que existe um 

desenvolvemento acadêmico no sentido de melhoria dos fogões solares, porém o uso de tal 

tecnologia é limitada. 

Harmim et al. (2013) apresentaram a concepção e teste experimental de um novo 

modelo de fogão solar tipo de caixa. Apresentaram também um novo modelo de panela para o 

fogão solar. O protótipo foi construído com materiais disponíveis localmente e meios rústicos, 

e foi equipado com um concentrador parabólico composto assimétrico (CPC) para concentrar 

a radiação solar direta na placa absorvedora do fogão solar. Os testes mostraram a eficiência 

do sistema para cozinhar duas refeições por dia para uma família de quatro pessoas. Nos 

testes sem carga a temperatura máxima de absorção de placa atingiu 166 °C e 165 °C na 
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estação quente e frio, respectivamente. Sem o refletor a temperatura máxima de absorção de 

placa atingiu 127,7°C na estação fria. De acordo com o procedimento padrão internacional, a 

potência de aquecimento foi de 78,9 W. Este sistema permanece em posição estacionária 

anualmente durante todo o período de cozimento podendo ser integrado à parede da cozinha 

de um edifício, sem que o usuário tenha que ficar exposto ao sol. 

Li, Kane e Mokler (2013) apresentaram uma modelagem para os parâmetros ópticos 

de um sistema de coleta de energia solar que utiliza uma lente Fresnel gigante. O trabalho de 

modelagem ajuda a programar o seguimento solar autônomo do sistema, controlando a lente 

Fresnel para manter um ponto focal fixo na superfície de coleta de calor do fogão solar. Dois 

eixos de rastreamento solar para o trabalho em especial foram escolhidos. Para modelação, a 

desfocagem (devido ao desalinhamento) e a alteração da forma e da localização do ponto 

focal sobre a superfície de absorção de calor estático podem ser calculadas. Foi demonstrado 

o sucesso do algorítmo de controle do seguimento solar para o forno estudado. 

Mussard, Gueno e Nydal (2013) apresentaram um estudo experimental de uma 

cozinha solar usando armazenamento de calor em comparação com a que utiliza o 

aquecimento direto. O SK14 era um fogão solar à concentração onde a panela ficava colocada 

no ponto focal de um prato parabólico; no sistema de calha de calor o cozimento era obtido 

através do armazenamento de um fluido (óleo), portanto, o cozimento era indireto. Um fluido 

era transportado do absorvedor para uma unidade de armazenamento e por experiências de 

cozimento foram realizadas para comparar o desempenho destes dois métodos de extração de 

calor. O cozimento através de armazenamento de calor com superfície de contato otimizada 

provou ser competitivo com o obtido em fogões solares convencionais à concentração. 

Mahavar et al. (2015) desemvolveram um novo conceito de carga ótima para fornos 

solares baseadas em quantidades diferentes de água entre 0,8 e 3,0 kg colocadas dentro de um 

forno solar, utilizaram diferentes parâmetros térmicos de desempenho como tempo de 

ebulição específico (ts), tempo de ebulição característico (tc), eficiência de utilização (ηu), 

etc. Constataram para testes em Jaipur, Índia, que todo forno solar tem sua carga ótima para 

assamento, que para o forno estudado ficou entre 1,2 e 1,6 Kg. 

 

2.3.2. Os fornos solares da UFRN 

 

A cocção em meio não aquoso (assamento de alimentos) representa uma das principais 

linhas de pesquisa do LMHES da UFRN, tendo sido objeto de inúmeros trabalhos científicos 



18 
 

publicados em vários congressos nacionais e internacionais e de oito dissertações de 

Mestrado. A seguir, são apresentados alguns estudos dessa linha de pesquisa no LMHES. 

Melo (2008) apresentou um forno solar fabricado a partir de um fogão solar 

convencional a gás. O forno do fogão convencional era o recinto de cozimento onde o 

absorvedor (panela) do forno solar ficava localizado, sendo recoberto por uma lâmina de 

vidro para a geração do efeito estufa e tendo seu fundo e lateral isolado por um compósito à 

base de gesso e isopor. Segmentos de espelhos planos foram colocados nas laterais do forno 

para a concentração da radiação e uma parábola refletora foi introduzida no recinto de 

cozimento para o aproveitamento da radiação refletida incidente no interior do forno. A 

temperatura interna média do absorvedor ficou em torno de 150°C e a temperatura interna do 

forno em torno de 120°C. A Figura 11 mostra o forno solar fabricado a partir de uma sucata 

de fogão convencional a gás. 

 
Figura 11 – Forno solar fabricado a partir de uma sucata de fogão convencional a gás 

 
Fonte: MELO (2008). 
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Souza et al. (2009) apresentaram um modelo de forno solar destinado a assar 

alimentos, construído a partir da utilização de um material compósito, que apresenta em sua 

composição o EPS triturado, um material reciclado. Destinava-se, principalmente, a operação 

de assar alimentos, tais como pães, bolos, pizzas entre outros. Foram assados vários 

alimentos, dentre eles, um bolo que se encontra mostrado na Figura 12, demonstrando-se a 

eficiência do forno e sua viabilidade de utilização. 

 
Figura 12 – Forno solar fabricado em material compósito em teste 

 
Fonte: SOUZA et al. (2009). 

 

Souza et al.(2013) apresentaram um forno solar de baixo custo fabricado com blocos 

de material compósito, a partir de EPS em pó, gesso e cimento. Foram realizados testes para 

assamento de pizzas, bolos, empanados e kibes, com boa eficiência. O bolo foi assado em 

apenas cinquenta minutos. O forno proposto pode ajudar a população mais carente de nossa 

região, podendo constituir-se numa opção de geração de emprego e renda. A Figura 13 mostra 

o forno solar fabricado a partir de placas de material compósito de baixa condutividade 

térmica. 

 
Figura 13 – Forno solar fabricado com placas de compósito de baixa condutividade 

 
Fonte: SOUZA et al. (2013). 
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Souza et al. (2012) apresentaram um forno solar, destinado a assar alimentos, no 

período de 9:00 às 14:00 horas, construído a partir da utilização de três pneus usados. A 

principal inovação do trabalho foi à utilização de pneus usados que passam por um processo 

de viramento para propiciar um aumento do volume do forno, facilitar a operação de fixação 

de espelhos no seu interior e proporcionar um melhor isolamento térmico, no caso uma 

camada de ar confinado. Outra inovação foi a utilização de um novo perfil de sistema refletor 

para direcionar os raios solares para o interior do forno. Foram testados os assamentos para 

pizza e lasanha, obtendo-se tempos competitivos com outros modelos de fornos solares 

testados no mundo. A Figura 14 mostra o forno solar fabricado a partir de três pneus usados. 

 
Figura 14 – Forno solar fabricado a partir de três pneus usados 

 
Fonte: SOUZA et al. (2012). 

 

Souza et al.(2013) apresentaram estudo sobre um forno solar para assar pães, bolos, 

pizzas, fabricado a partir de uma caixa térmica de EPS. A principal inovação do trabalho foi a 

utilização de EPS, amplamente disponível, de baixa condutividade térmica, baixo custo e com 

uma estrutura definida, evitando-se a produção de moldes para obter-se a caixa. O interior do 

forno foi revestido por espelhos que formam um perfil que apresenta uma maior concentração 

da radiação solar. Acima do fundo do forno está um sistema de refletor de espelho plano, que 

se move de acordo com a o movimento do sol, dirigindo os raios solares para o recinto de 

assamentoe o alimento é colocado dentro do cozimento. Um bolo de 800g foi aassado em 

apenas 45 minutos. A Figura 15 mostra o forno solar fabricado em caixa térmica com perfil 

em degrau para concentração dos raios solares.  
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Figura 15 – Forno solar fabricado em caixa térmica com perfil de degrau 

 
Fonte: SOUZA et al. (2013). 

 
Batista (2013) apesentou um modelo de um forno/fogão solar destinado a assar 

alimentos, construído a partir de um tambor de polietileno utilizado para depósito de lixo ou 

água. O tambor foi cortado ao meio e as metades foram encaixadas e a interna revestida com 

uma chapa metálica, que se constituiu no absorvedor do forno. O forno apresentava 

significativos área e volume, podendo propiciar o assamento de dois alimentos simultâneos. 

Uma lâmina de espelho, colocada numa estrutura metálica acima do forno, direcionava e 

concentrava os raios solares no interior do recinto de assamento. Foram realizados testes para 

assamento de pizzas, bolos, pães de queijo, empanados, cujos resultados demonstraram a 

eficiência do forno proposto para o fim desejado. A Figura 16 mostra o forno solar fabricado a 

partir de um tambor de polietileno de 150 litros. 

 
Figura 16 – Forno solar fabricado a partir de um tambor de polietileno de 150 litros 

 
Fonte: BATISTA (2013). 
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Souza et al. (2014) apresentaram estudo sobre os processos de testes e análise de 

desempenho de um forno solar de baixo custo. O forno solar foi confeccionado em forma de 

caixa, sendo sua tampa de vidro e suas paredes constituídas de placas de PVC. Acima da 

caixa do forno estava localizada uma superfície refletora para concentrar os raios incidentes, 

enviando-os ao interior do forno, aumentando sua eficiência. Foram realizados testes para 

assamento pizzas, bolos, pães de queijo, empanados, cujos resultados demonstraram a 

eficiência do forno. A Figura 17 mostra o forno solar fabricado com placas de EPS utilizadas 

em forro de ambientes.  

 
Figura 17 – Forno solar fabricado com placas de EPS utilizadas em forro de ambientes 

 
Fonte: SOUZA et al. (2014). 

 

Araújo (2015) fabricou e estudou um forno solar de baixo custo fabricado com blocos 

confeccionados em material compósito, a partir de EPS em pó, gesso e cimento. O forno 
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proposto trabalhava com o efeito estufa e a concentração. Os blocos que constituíam o fogão 

apresentavam baixa condutividade térmica, são leves e apresentam boa resistência mecânica. 

Os resultados de testes de assamento realizados com vários alimentos demonstraram a 

viabilidade de utilização do forno. O forno proposto pode ajudar a população de baixa renda 

de nossa região, constituindo-se numa opção de geração de emprego e renda. A Figura 18 

mostra o forno já fabricado em teste para assamento de alimentos. 

 
Figura 18 – Forno de compósito fabricado e em teste 

 
Fonte: ARAÚJO (2015). 

 

Souza et al. (2014) apresentaram um forno solar de baixo custo fabricado com restos 

de placas de gesso acartonado utilizadas na construção civil. Foram testadas duas 

configurações no interior do forno: configuração I – laterais e fundo recobertos com chapa 

metálica e pintadas de preto e Configuração II – laterais recobertas com espelho. Foram 

apresentados resultados de testes de assamento de alguns alimentos, que demonstraram a 

viabilidade de utilização do forno, cuja utilização pode contribuir para minimizar o uso da 

lenha, que traz prejuízos significativos ao meio ambiente. A Figura 19 mostra o forno já 

fabricado em teste para assamento de alimentos. 
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Figura 19 – Forno solar fabricado com placas de gesso acartonado 

 
Fonte: SOUZA et al. (2014). 

 

Souza et al. (2013) orientou uma pesquisa onde foi estudado um forno solar fabricado 

a partir de uma sucata de estante de aço destinado ao assamento de alimentos, como bolos e 

outros alimentos. Suas dimensões proporcionaram o assamento de vários alimentos ao mesmo 

tempo. Foi demonstrada a viabilidade do forno para o assamento de seis bolos 

simultaneamente. A Figura 20 mostra o forno fabricado a partir de uma sucata de estante em 

teste para assamento de alimentos. 

 
Figura 20 – Forno solar fabricado a partir de uma sucata de estante em teste 

 
Fonte: SOUZA et al. (2013). 

 

Souza et al. (2013) orientou uma pesquisa onde foi estudado um forno solar destinado 

a assar alimentos, fabricado a partir poliestireno expandido reutilizado. A principal inovação 
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do trabalho foi a utilização de uma caixa de isopor, que constituiu caixa do forno que continha 

uma bandeja de aço para a colocação das formas absorvedoras. Foram apresentados resultados 

de ensaios que diagnosticaram a viabilidade de utilização do forno para o assamento de vários 

tipos de alimentos. O forno solar proposto permitia o assamento de vários alimentos 

simultaneamente. A Figura 21 mostra o forno fabricado a partir de uma caixa de EPS (isopor) 

em teste. 

 
Figura 21 – Forno solar fabricado a partir de uma caixa de EPS em teste 

 
Fonte: SOUZA et al. (2013). 

 

Souza et al. (2013) orientou uma pesquisa onde foi estudado um forno fabricado a 

partir de uma sucata de geladeira destinado ao assamento de alimentos, tais como pizzas, 

bolos, pães, hambúrgueres e outros. Os testes realizados para o assamento de vários alimentos 

demonstraram a viabilidade do forno fabricado. Uma vantagem desse forno em relação a 

outros já construídos e testados no LMHES/UFRN e em várias partes do mundo é sua 

capacidade de assar vários alimentos simultaneamente. A Figura 22 mostra o forno fabricado 

a partir de uma sucata de geladeira em teste para assamento de alimentos. 
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Figura 22 – Forno solar fabricado a partir de uma sucata de geladeira em teste 

 
Fonte: SOUZA et al. (2013). 

 

Souza et al. (2013) orientou uma pesquisa onde foi estudado um forno solar destinado 

a assar alimentos, construído utilizando MDF. O forno foi testado para produzir o assamento 

de oito bolos simultaneamente tendo o assamento se operacionalizado em 90 minutos, o que 

demonstrou a ampla viabilidade do forno para o assamento de alimentos. Essa carga de 

alimentos não se operacionalizaria em um forno convencional a gás. A Figura 23 mostra o 

forno fabricado a partir de placas de MDF em teste. 

 
Figura 23 – Forno solar fabricado a partir de placas de MDF em teste 

 
Fonte: SOUZA et al. (2013). 
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Souza et al. (2013) orientou uma pesquisa onde foi estudado um forno solar destinado 

a assar e cozer alimentos, fabricado em compósito à base de tubos de creme dental. O forno 

proposto é um protótipo solar de média concentração destinado ao uso doméstico em zonas 

rurais e urbanas, no período de 10:00 às 14:00 horas, principalmente, para a operação de assar 

alimentos, tais como pães, bolos, pizzas entre outros. O protótipo foi ensaiado em 02 

configurações, uma na sua projeção atual e outra com isolamento de isopor apenas nas 

laterais. A configuração sem isolamento apresentou a melhor relação custo X benefício. A 

Figura 24 mostra o forno fabricado em compósito polimérico. 

 
Figura 24 – Forno solar fabricado a partir de compósito polimérico com embalagens de pasta de 

dentes em teste 

 
Fonte: SOUZA et al. (2013). 

 

Souza et al. (2013) orientou uma pesquisa onde foi estudado um forno solar destinado 

a assar e cozer alimentos, construído a partir de compósito à base cabelo humano. A principal 

inovação do trabalho foi a fabricação do forno utilizando cabelo humano como isolante entre 



28 
 

os elementos estruturais da parede do forno. O compósito a base de cabelo humano apresenta 

um bom isolamento térmico, propriedade importante para a minimização das perdas térmicas 

e se apresenta como um material sustentável. Foram assados vários alimentos demonstrando-

se a viabilidade do forno fabricado para esse fim. A Figura 25 mostra o forno fabricado em 

material compósito que utiliza cabelo humano em teste para assamento de alimentos. 

 
Figura 25 – Forno solar fabricado com placas de compósito de cabelo humano em teste 

 
Fonte: SOUZA et al. (2013). 

 

Souza et al. (2013) orientou uma pesquisa onde foi estudado um forno solar destinado 

a assar alimentos, construído a partir de resíduos de Medium-Density Fiberboard (MDF). A 

principal inovação do trabalho foi a fabricação do forno utilizando resíduos de MDF da 

indústria moveleira. O MDF, por ser um derivado da madeira, apresenta uma baixa 

condutividade térmica, se mostrando um bom isolamento térmico, propriedade importante 

para a minimização das perdas térmicas e se apresenta como um material sustentável. Os 

resultados de testes de assamento para vários alimentos demonstraram a viabilidade do forno 

fabricado para esse fim. A Figura 26 mostra o forno fabricado em material compósito que 

utiliza resíduos de MDF da indústria moveleira em teste para assamento de alimentos. 
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Figura 26 – Forno solar fabricado com placas de compósito de resíduos de MDF em teste 

 
Fonte: SOUZA et al. (2013). 

 
Souza et al. (2013) orientou uma pesquisa onde foi fabricado e estudado um forno 

solar tipo caixa de grandes dimensões utilizando uma sucata de armário de aço. As principais 

características do forno eram seus fáceis processos de fabricação e montagem, seu baixo custo 

e principalmente sua capacidade de produzir o assamento de vários alimentos 

simultaneamente. Podem ser assadas simultaneamente até doze bolos de 750g. Testes 

preliminares demonstraram a viabilidade do forno solar proposto. A Figura 27 mostra o forno 

solar proposto. 

 
Figura 27 – Forno solar construído a partir de uma sucata de um armário 

 
Fonte: SOUZA et al. (2013). 
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2.4. VANTAGENS DO USO DE FOGÕES SOLARES NA ZONA RURAL 

 

No sertão nordestino 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 pode amenizar essa situação, 

propiciando ao sertanejo uma melhor condição de vida. 

Aproveitando a energia que vem do sol, o fogão transforma a radiação 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 e a redução das concentrações 

desse gás de estufa na atmosfera. 

Segundo Bezerra (2001), 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. As principais 

vantagens do uso do fogão solar são a disponibilidade de energia gratuita e abundante, a 

ausência de chamas, fumaça, perigo de explosão e incêndios. 

Atualmente, a maioria dos fogões solares possui concentradores que são normalmente 

constituídos de captores de forma parabólica, semiesférica, cilindro-parabólica, cônica e 

tronco-cônica, onde a energia calorífica é concentrada na zona focal sendo suficiente para 

fornecer as calorias necessárias à ebulição da água, cozinhar, assar, fritar e aquecer alimentos. 

Para que possam ter bom desempenho, estes sistemas necessitam de radiação direta, céu claro 

e sem nebulosidades. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Serão descritos os métodos utilizados para a fabricação e montagem do dispositivo 

solar estudado, a metodologia desenvolvida para os ensaios e o balanço térmico de cada 

forno. 

 

3.1. PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DO FORNO SOLAR 

 
O material utilizado para a fabricação da caixa do forno solar proposto foi placas de 

MDF de 10 mm de espessura. A superfície refletora e concentradora que direciona os raios 

solares para o interior do forno é um espelho plano de 4,0 mm de espessura, com 

comprimento de 69 cm e largura de 29 cm, com área de 0,20 m². O forno solar proposto 

trabalha com dois efeitos: o efeito estufa na caixa e a concentração dos raios solares 

promovida pelo espelho da superfície refletora. 

A ideia foi fabricar um forno que pudesse ser transportado para eventos 

demonstrativos do potencial de assamento de um forno solar. As dimensões do forno estavam 

atreladas ao mecanismo de transporte do forno, no caso um carro utilizado para transporte de 

mercadorias de pequenas dimensões e peso em supermercados. As dimensões do carro de 

transporte eram 70 cm de altura e 23 cm de largura. 

 
Figura 28 – Modelo de mecanismo de transporte utilizado 

 
Fonte: AMERICANAS (2015). 
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Em função dessa área livre do sistema de transporte, e tendo-se em consideração que 

as dimensões do forno deveriam estar em consonância com a largura e altura disponíveis para 

um transporte seguro e de fácil locomoção, foram utilizadas as seguintes dimensões para o 

forno: largura externa 33cm e comprimento externo de 73cm, e altura externa de 15cm, com 

área externa correspondente a 0,24m². 

Para a fabricação e montagem do forno foram utilizados os procedimentos descritos a 

seguir: 

1. Corte das placas nas dimensões projetadas utilizando-se serra de disco; 

2. União entre as placas de MDF utilizando-se cola e parafusos; 

3. Fixação da tampa da caixa, que abrigará a superfície refletora externa, do forno 

através de dobradiças; 

4. Fixação de um suporte (alça) metálico para transporte da caixa; 

5. Colocação de uma placa de EPS de 30 mm de espessura no fundo interno do 

forno utilizando cola; 

6. Corte de uma chapa de alumínio de 0,5mm utilizando-se tesoura; 

7. Fixação das placas de alumínio no fundo e laterais internos do forno utilizando-

se cantoneiras de alumínio e parafusos; 

8. Fixação do forno solar no carrinho de transporte; 

9. Corte do vidro de cobertura e do espelho da superfície refletora utilizando-se 

ferramenta de diamante; 

10. Fixação do espelho na tampa do forno utilizando-se cola de silicone; 

11. Pintura das placas de alumínio e cantoneiras de fixação (recinto de assamento) 

com tinta preta fosca; 

12. Fixação das alças de fechamento do forno com parafusos; 

13. Fabricação e fixação do mecanismo para rastreamento solar.  

 

O forno proposto ficou com as dimensões internas: comprimento – 71,0 cm, largura – 

31,0 cm e altura – 8,0 cm, com área interna de 0,22m² e volume interno de 17,6 litros. O vidro 

de cobertura tem área de 0,2 m². A Figura 29 mostra algumas das etapas dos processos de 

fabricação e montagem do forno solar transportável. 
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Figura 29 – Vistas do forno solar proposto: a) caixa do forno solar em MDF b) caixa recoberta com 
espelho c) detalhe do mecanismo de regulagem d) Forno montado no mecanismo de transporte e 

pronto para deslocamento 

 
 

3.2. ENSAIOS NOS FORNOS 

 

O forno solar fabricado foi colocado sobre um suporte de altura de 0,75 cm para 

facilitar a operação de assamento e aquisição de dados. A Figura 30 mostra o forno no 

suporte. 

 
Figura 30 – Forno solar em teste no suporte utilizado 
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Foram levantados dados da temperatura em três pontos da chapa absorvedora e do ar 

no interior do forno. As temperaturas foram medidas em intervalos de cinco ou dez minutos 

através de termopares acoplados a um termômetro digital. Os ensaios ocorriam entre 10 e 14 

horas. 

Os dados de temperatura foram medidos com termopares de cromel-alumel tipo K, 

acoplados a um termômetro digital da marca OMEGA modelo RDXL4SD com faixa de 

leitura entre -50.1°C a 1700°C (a depender do tipo do termopar), resolução de 0,1°C. 

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

– Weather Envoy instalada no LMHES da UFRN, observado na Erro! Fonte de referência 

não encontrada., onde se pode visualizar o equipamento que se localiza em cima do 

LMHES/UFRN e na Erro! Fonte de referência não encontrada.2 um receptor do 

equipamento que transfere os dados medidos a um computador. Na Figura 33 visualiza-se a 

tela do computador que mostra o programa de medição de dados meteorológicos dos quais 

foram extraídos os dados da radiação solar. Ressalte-se que o programa é gerado no sistema 

operacional do Windows XP. 

 
Figura 31 – Equipamento Davis – Weather Enjoy 

 
Fonte: VARELA (2013). 
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Figura 32 – Receptor do equipamento acoplado a um computador no LMHES 

 
Fonte: VARELA (2013). 

 
Figura 33 – Programa de medição de dados meteorológicos (Davis Weather Enjoy) 

 
Fonte: VARELA (2013). 

 

Inicialmente realizou-se ensaios sem carga com o intuito de verificar o comportamento 

do forno solar e suas máximas temperaturas. 

Após o forno estar aquecido à temperatura de estagnação, os alimentos (pizza, queijo, 

pão, bolo, kibes, empanados de frango) eram introduzidos em seu interior, medindo-se o 

tempo de assamento dos mesmos e os níveis de temperatura no absorvedor e no ar no interior 

do forno. 
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Foram também medidas as temperaturas das superfícies externas do forno, fundo, 

laterais, vidro de cobertura, para avaliar-se as perdas térmicas do forno. Em cada superfície 

eram realizadas leituras em pelo menos três pontos. As temperaturas foram medidas com um 

termômetro laser infravermelho HM-88C. 

 

3.3. BALANÇO TÉRMICO DO FORNO SOLAR 

 

As radiações solares incidentes sobre a cobertura de vidro do forno e sobre os espelhos 

do suporte entram no forno solar de duas formas: como radiação solar global incidente sobre a 

tampa de vidro e radiação solar direta refletida pelo espelho, conforme esquematizado na 

Figura 34. 

 
Figura 34 – Radiações solares global e direta que incidem sobre a cobertura de vidro do forno solar 

 
Fonte: VARELA (2013). 

 

A seguir serão apresentadas as equações baseadas em Varela (2013) que compõem o 

balanço energético realizado sobre o equipamento em questão para a determinação de sua 

eficiência térmica. 

 

3.3.1. Energia que entra no forno solar (Ee) 

 

A energia total que entra no forno solar é composta pela radiação solar global e pela 

radiação solar direta refletida pelo espelho. Isso pode ser expresso pela Equação 1. 

 

rge EE=E        (1) 
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Onde: 

Ee = Energia que entra no forno solar [W]; 

Eg = Energia oriunda da radiação solar global que incide direto sobre o forno [W]; 

Er = Energia direta provinda da reflexão do presente no suporte do forno [W]. 

 
As energias Ee e Er foram determinadas através das Equações 2 e 3. 

 

vidrovgg AτI=E ..      (2) 

espelhovedr AτρI=E ...     (3) 

Onde:  

Ig = Radiação instantânea global que entra no forno solar;  

Id = Radiação instantânea direta que entra no forno solar; 

ρe = Refletividade do espelho do suporte;  

τv = Transmissividade do vidro da cobertura do forno;  

Avidro = Área do vidro da cobertura do forno;  

Aespelho = Área da superfície refletora espelho do suporte. 

 

3.3.2. Energia perdida pelo forno solar (Ep) 

 
Considerando-se temperaturas médias nas superfícies externas do forno solar proposto, 

é possível mensurar as perdas térmicas através dessas superfícies. Tais perdas são de origem 

convectiva e radiativa entre a superfície do vidro de cobertura do forno e o ar ambiente e 

apenas convectiva entre as paredes externas do forno e o ar ambiente. Além destas perdas, 

também existe a perda através do fundo do forno, porém devido ao fato de esta superfície 

estar isolada com uma espessa camada de isopor, considera-se que esta perda é desprezível. A 

Equação 4 expressa o somatório das perdas relacionadas ao vidro e às laterais. 

 

plpvp EE=E          (4) 

Em que:  

Ep = Energia perdida pelo forno solar [W];  

Epv = Energia perdida pelo forno solar através do vidro [W];  

Epl = Energia perdida pelo forno solar através das laterais [W]. 
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A energia perdida através do vidro (Epv) e a energia perdida através de cada uma das 

quatro laterais do forno solar (Epl) podem ser calculadas com base nas Equações 5 e 6, 

respectivamente. 

 

).().( )()( avevidroavecaverpv TTAhhE     (5) 




 
4

1
,,),( )(

n
anlatnlatanlatcpl TTAhE    (6) 

Onde:  

hr(ve-a) = Coeficiente de transmissão de calor por radiação entre a superfície externa 

do vidro e ao ar ambiente [W/m².K]; 

hc(ve-a) = Coeficiente de transmissão de calor por convecção entre a superfície externa 

do vidro e ao ar ambiente [W/m².K];  

hc(lat,n-a) = Coeficiente de transmissão de calor por convecção entre a enésima parede 

lateral do forno e ao ar ambiente [W/m².K];  

Tve = Temperatura média da superfície externa do vidro [K];  

Ta = Temperatura ambiente [K]; 

Alat,n = Área da enésima parede lateral do forno [m²];  

Tmédia lat = Temperatura média da enésima parede lateral do forno [K]. 

 

O coeficiente de transmissão de calor por radiação entre a superfície externa do vidro e 

o ambiente, de acordo com Duffie e Beckman (1991), é função das condições climáticas do 

local considerado e pode ser determinado pela Eq. 3.7. 

 

)(
)(8

)(
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    (7) 

Em que:  

Tve = Temperatura da superfície externa do vidro [K];  

Tsky = Temperatura da abóbada celeste [K]; 

Ta = Temperatura ambiente [K]. 

 

O valor de Tsky pode ser obtido a partir de Ta, utilizando a Equação 8. 
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5,1.0552,0 asky TT       (8) 

 

Os coeficientes de transmissão de calor por convecção entre a superfície externa do 

vidro, as laterais do forno o ar ambiente podem ser calculados através de diversas correlações 

presentes na literatura ou numericamente através de técnicas como a Dinâmica dos Fluidos 

Computacional (DFC). 

 

3.3.3. Rendimento térmico do forno solar (Ƞt) 

 

O rendimento térmico do forno solar é calculado pela razão entre a energia absorvida 

pelo forno solar e a energia total que entra no mesmo. Além disso, tem-se que a energia 

absorvida solar é dada como a diferença entre a energia que entra no forno solar e a energia 

perdida pelo mesmo. Dessa forma, o rendimento térmico do forno solar (Ƞt), pode ser 

calculado pela Equação 9. 

 








 









e

pe

e

abs
if E

EE
E

E=         (9) 

Em que: 

Ƞt = Rendimento térmico do forno solar;  

Eabs = Energia absorvida pelo forno solar [W]. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos com esse estudo, bem como 

as suas discussões em função da relevância necessária. 

 

4.1. ENSAIOS SEM CARGA 

 
O forno foi ensaiado sem carga (sem massa adicional de assamento em seu interior) 

com um repouso a sombra de 24 horas de antecedência, para só então expô-los a radiação 

solar simultaneamente. 

O forno foi postos ao sol às 10:10 horas, a temperatura do absorvedor e do ar interno 

correspondiam a 25ºC. Os parâmetros ambientais médios do ensaio foram: temperatura 

ambiente de 32ºC, sensação térmica de 36ºC, umidade relativa de 71% e radiação solar global 

900 W/m2, radiação solar direta de 720 W/m2. 

A Tabela 1 apresenta as temperaturas medidas no absorvedor e no ar interno do forno. 

Alguns declínios de temperatura ocorreram em função da presença de nuvens em alguns 

instantes do teste. Os dados do início e fim do ensaio estão em destaque. O gráfico da 

Figura 35 o mostra o comportamento assumido por tais parâmetros no teste. 

 
Tabela 1 – Dados do teste em vazio do forno solar proposto 

Tempo TAbs 1 TAbs 2 TAbs3 TMédia Abs TAr interno 
(Hora) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) 
10:20 82,3 81,6 80,3 81,4 82,1 
10:30 96,8 100,5 93,3 96,9 85,1 
10:40 93,9 100,2 91,7 95,9 88 
10:50 104,2 110,1 102,8 105,7 91,2 
11:00 99,9 106,5 100,2 102,2 90,5 
11:10 106,8 111,6 105 107,8 93,8 
11:20 108,3 111,3 106,7 108,8 89 
11:30 109,5 116,5 111,2 112,4 94,1 
11:40 110,4 117,8 112,6 113,6 97,4 

 
As temperaturas máximas do absorvedor e pelo ar interno foram propícias para 

proporcionaram o futuro assamento de alimentos. São inferiores a alguns outros fornos já 

ensaiados, mas a área de superfície refletora é de apenas 0,2 m² e a área de captação de 

radiação solar global de 0,22 m². Ressalte-se ainda que o forno solar fabricado não possuía 

isolamento térmico nas laterais o que aumentava sua perda térmica. 
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Figura 35 – Comportamento assumido pelas temperaturas no interior do forno no teste em vazio 

 
 

4.2. ENSAIOS COM CARGA 

4.2.1. Ensaios para assamento de uma pizza 

 
A pizza foi colocada as 10:40 horas e após 25 minutos a pizza foi retirada. O tempo 

de assamento foi superior ao obtido em um forno convencional a gás, em torno de 15 minutos, 

e superior também à obtida pela maioria dos fornos já testados no LMHES, em torno de 20 

minutos. Porém, demonstrou-se a viabilidade de assamento do alimento testado, ressaltando-

se que está se usando uma fonte energética limpa, gratuita e largamente disponível.  

A Tabela 2 apresenta as temperaturas medidas no absorvedor e no ar interno do forno 

e o gráfico da Figura 36 mostra o comportamento assumido por tais parâmetros no teste. Os 

parâmetros ambientais médios do ensaio foram: temperatura ambiente de 31 ºC, sensação 

térmica de 35 ºC, umidade relativa de 72% e radiação solar global 880 W/m2, radiação solar 

direta de 704 W/m2. 

 
Tabela 2 – Resultados do teste para assamento de uma pizza 

Tempo TAbs 1 TAbs 2 TAbs3 TMédia Abs  TAr interno 
(Hora) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) 
10:40 105 110,2 107,4 107,5 92,5 
10:45 101,8 86,4 106,2 98,1 62,9 
10:50 93 72,3 76,4 80,6 70,0 
10:55 92,2 73 80,2 81,8 71,0 
11:00 91,2 73,7 80,5 81,8 70,0 
11:05 93,3 78,4 87 86,2 70,6 
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Figura 36 – Comportamento assumido pelas temperaturas no interior do forno no teste para assamento 
de uma pizza 

 
 

Apesar das temperaturas do absorvedor e no interior do forno estar abaixo das obtidas 

em um forno convencional a gás aconteceu o completo assamento do alimento testado. Após 

o término do ensaio a pizza foi retirada e a degustação deu-se início. Comprovou-se sabor 

semelhante ao experimentado de uma pizza assada em um forno convencional. A Figura 37 

mostra a pizza em assamento e após, assada. 

 
Figura 37 – Pizza em assamento e após assada no forno solar fabricado 

 
 

107,5
98,1

80,6 81,8 81,8
86,2

92,5

62,9
70 71 70 70,6

0

20

40

60

80

100

120

10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05

TMédia Abs  (C)

TAr interno (C)



43 
 

4.2.2. Ensaio para assamento de um bolo 

 

O bolo foi colocado no forno solar as 11:37 minutos quando a temperatura do 

absorvedor era de 110,2°C e a do ar interno de 94,5°C. A Tabela 3 apresenta as temperaturas 

medidas no absorvedor e no ar interno do forno e o gráfico da Figura 38 mostra o 

comportamento assumido por tais parâmetros no teste do assamento de um bolo. Os 

parâmetros ambientais médios do ensaio foram: temperatura ambiente de 31 ºC, sensação 

térmica de 35ºC, umidade relativa de 70% e radiação solar global 850 W/m2, radiação solar 

direta de 680 W/m2. 

 
Tabela 3 – Resultados do teste para assamento de um bolo 

Tempo TMédia Abs  TAr interno 
(Hora) (°C) (°C) 
11:47 82,5 70,2 
11:57 83,5 71,5 
12:07 85,1 75,1 
12:17 90,1 83,1 
12:27 91,3 90,4 
12:37 93,5 95,2 

 
Figura 38 – Comportamento assumido pelas temperaturas no interior do forno no teste para assamento 

de um bolo 

 
 

O bolo foi assado completamente em 60 minutos, tempo bem superior ao obtido em 

um forno solar a gás, cerca de 40 minutos. Mais uma vez comprovou-se a supremacia do 
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forno convencional. Esse maior tempo para a obtenção do assamento está atrelado aos níveis 

de temperatura no interior do forno solar. 

Notou-se um problema que pode ser minimizado relativo à condensação do vapor de 

água retirado dos alimentos no assamento. É necessário a cada dez minutos a abertura da 

tampa de vidro para a retirada dessa umidade. Isso também causa um aumento da perda 

térmica do forno pelas sucessivas aberturas. É possível instalar um sistema de limpeza manual 

utilizando-se processo artesanal. 

A Figura 39 mostra o bolo em assamento no forno solar estudado e pronto para 

degustação. 

 
Figura 39 – Bolo em processo de assamento e pronto para degustação 

 
 

4.2.3. Ensaio para assamento de dois bolos 

 

Como o forno tinha capacidade para assar dois alimentos simultaneamente resolveu-se 

testá-lo para produzir o assamento de dois bolos de 750 g, de sabor chocolate. 

Esse foi o dia de maior incidência de radiação, com máxima de radiação global 

atingindo 1100 W/m² e radiação solar direta média de 880 W/m². Os dois bolos foram 

colocados no forno quando a temperatura do absorvedor era de 115 °C e do ar interno igual a 

95,0 °C, as 11h00min horas.  

A brusca queda de temperatura das temperaturas do ar e do absorvedor, 

principalmente do absorvedor, deveu-se ao contato do alimento frio com a placa quente. No 
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início prevalece o assamento do bolo pela radiação concentrada incidente no alimento na parte 

superior da forma. 

A Tabela 4 apresenta as temperaturas medidas no absorvedor e no ar interno do forno 

e o gráfico da Figura 40 mostra o comportamento assumido por tais parâmetros no teste do 

assamento de dois bolos. 

 
Tabela 4 – Resultados do teste para assamento de dois bolos 

Tempo TMédia Abs  TAr interno 
(Hora) (°C) (°C) 
11:10 60,2 65,4 
11:20 63,5 74,5 
11:30 66,1 78,1 
11:40 70,1 86,3 
11:50 75,8 88,4 
12:00 78,5 90,2 
12:10 80,1 93,3 
12:15 retirada  

 
Figura 40 – Comportamento assumido pelas temperaturas no interior do forno no teste para assamento 

de dois bolos 

 
 

O tempo de assamento dos dois bolos foi muito bom, competitivo com o obtido em 

outros fornos solares já testados no LMHES e maior que o obtido para um forno convencional 

a gás em torno de 50 minutos. Mais uma vez provou-se a viabilidade do forno solar proposto 

para o assamento de alimentos, com maior viabilidade para o assamento de dois bolos. O 

assamento de dois alimentos concede maior versatilidade a um forno solar. A Figura 41 

mostra os bolos em assamento no forno solar estudado e pronto para degustação. 
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Figura 41 – Bolos em assamento e após assados no forno solar estudado 

 
 

4.2.4. Ensaio para assamento de empanados de frango 

 

Outro alimento a ser testado foi empanado de frango, em número de cinco, totalizando 

500 g. Nesse dia a radiação solar média esteve abaixo da registrada em outros dias de testes. 

A radiação solar global esteve em torno de 800 W/m² e a direta em torno de 640 W/m². O 

teste teve início as 11:40 horas, quando a temperatura média do absorvedor era de 110°C e a 

do ar interno de 90°C.  

A Tabela 5 apresenta as temperaturas medidas no absorvedor e no ar interno do forno 

e o gráfico da Figura 41 mostra o comportamento assumido por tais parâmetros no teste do 

assamento de empanados de frango. 

 
Tabela 5 – Resultados do teste para assamento de empanados de frango 

Tempo TMédia Abs   TAr interno 
(Hora) (°C)  (°C) 
11:50 78,5  62,4 
12:00 80,2  63,5 
12:10 83,1  70,1 
12:20 83,5  70,3 
12:30 83,8  73,4 
12:40 84,5  75,2 
12:50 85,1  76,3 

 
Mais uma vez o tempo de assamento do alimento testado, 70 minutos, foi bem 

superior ao obtido em um forno convencional a gás, em torno de 30 minutos, embora 
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competitivo com outros fornos já fabricados e testados no LMHES/UFRN. É possível o 

assamento de dez empanados de frango, totalizando uma carga de 1000 g. 

 
Figura 42 – Comportamento assumido pelas temperaturas no interior do forno no teste para assamento 

de empanados de frango 

 
 
A Figura 43 mostra os empanados em assamento no forno solar estudado e prontos 

para degustação. 

 
Figura 43 – Empanados em assamento e após assados no forno solar estudado 
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4.2.5. Ensaio para assamento de duas pizzas 

 

As duas pizzas de 460g, totalizando, 920 g, sabores frango com catupiry e mussarela, 

foram colocadas as 10:30 minutos quando as temperaturas no absorvedor e no ar interno eram 

de 113°C e 100°C, respectivamente. Nesse dia as condições solarimétricas eram excelentes. A 

radiação solar global média esteve em torno de 1000 W/m² e a direta em torno de 800 W/m². 

A Tabela 6 apresenta as temperaturas medidas no absorvedor e no ar interno do forno 

e o gráfico da Figura 44 mostra o comportamento assumido por tais parâmetros no teste do 

assamento de duas pizzas. 

 
Tabela 6 – Resultados do teste para assamento de duas pizzas 

Tempo TMédia Abs   TAr interno 
(Hora) (°C)  (°C) 
10:40 62,0  64,4 
10:50 70,2  71,5 
10:55 72,8  75,8 

 
Figura 44 – Comportamento assumido pelas temperaturas no interior do forno no teste para assamento 

de duas pizzas 

 
 

O resultado do teste foi muito significativo, obtendo-se tempo de assamento 

competitivo com outros fornos já testados. Mais uma vez o tempo de assamento foi superior 

ao do forno convencional a gás, porém a carga assada foi duplicada, trazendo maior 

competitividade e viabilidade ao forno solar proposto. 
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Mais uma vez comprovou-se a maior viabilidade do forno para uma carga dupla de 

alimentos, Ressalte-se que no teste de duas pizzas as condições solarimétricas eram 

excelentes.  

A Figura 45 mostra as pizzas em assamento no forno solar estudado e prontas para 

degustação. 

 
Figura 45 – Pizzas em assamento e após assados no forno solar estudado 

 
 

4.2.6. Ensaio para assamento de pães 

 

O forno foi também testado para produzir o assamento de pães. Os pães foram 

cortados ao meio e colocados em formas posicionadas em contato com superfície absorvedora 

do forno. Colocou-se em pequena quantidade em ambos os lados dos pães, para melhorar o 

sabor e a maciez do produto obtido. A carga de pães foi de 500 g. Os pães foram colocados no 

forno as 12:00 horas quando as temperaturas no absorvedor e no ar interno eram de 110°C e 

85°C, respectivamente. Nesse dia as condições solarimétricas foram boas. A radiação solar 

global média durante o teste esteve em torno de 850 W/m² e a direta em torno de 680 W/m². 
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A Tabela 7 apresenta as temperaturas medidas no absorvedor e no ar interno do forno 

e o gráfico da Figura 46 mostra o comportamento assumido por tais parâmetros no teste do 

assamento de duas pizzas. 

 
Tabela 7 – Resultados do teste para assamento de pães 

Tempo TMédia Abs  TAr interno 
(Hora) (°C) (°C) 
12:05 82,2 72,2 
12:10 85,5 73,8 
12:15 87,1 75,4 

 
 

Figura 46 – Comportamento assumido pelas temperaturas no interior do forno no teste para assamento 
de pães 

 
 
Não há na literatura solar mundial uma referência a assamento de pães em fornos 

solares. Araújo, em 2014, realizou o assamento dos pães em dois fornos solares com carga de 

850 g obtendo-se tempo de assamento de 20 minutos. Para a carga utilizada no teste com o 

forno proposto, 500 g, obteve-se um tempo de 15 minutos. O forno concebido apresentou 

competitividade em relação ao anteriormente testado.  

Mais uma vez o tempo de assamento foi superior ao obtido com um forno 

convencional a gás, 10 minutos. Outro teste foi realizado para o assamento de pães com o 

mesmo tempo de assamento, correspondente a 15 minutos. 

A Figura 47 mostra os pães em assamento no forno solar estudado e prontos para 

degustação. 
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Figura 47 – Pães em assamento e após assados no forno solar estudado 

 
 

4.2.7. Ensaio para assamento de queijo de coalho  

 

Foi também testado o assamento de queijo de coalho, outro alimento da tradicional 

culinária nordestina. O queijo foi cortado em vinte fatias de 50 g que foram colocadas em 

duas formas utilizadas passa assamento de bolos. As formas foram colocadas no forno as 11 

horas quando as temperaturas no absorvedor e no ar interno eram de 105°C e 87,1°C, 

respectivamente. 

Nesse dia as condições solarimétricas eram muito boas. A radiação solar global média 

durante o teste esteve em torno de 950 W/m² e a direta em torno de 760 W/m². A temperatura 

ambiente média foi 32°C, a sensação térmica de 37°C e a umidade relativa do ar de 69%.  

A Tabela 8 apresenta as temperaturas medidas no absorvedor e no ar interno do forno 

e o Gráfico da Figura 48 mostra o comportamento assumido por tais parâmetros no teste do 

assamento de um quilo de queijo tipo coalho. 

 
Tabela 8 – Resultados do teste para assamento de queijo de coalho 

Tempo TMédia Abs   TAr interno 
(Hora) (C)  (C) 
11:05 80,2  72,4 
11:10 83,2  71,5 
11:15 85,8  75,8 
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Figura 48 – Comportamento assumido pelas temperaturas no interior do forno no teste para assamento 
de queijo 

 
 
A Figura 49 mostra o queijo de coalho em assamento no forno solar estudado e pronto 

para degustação. 

 
Figura 49 – Queijo de coalho em assamento e após assado no forno solar estudado 

 
 
O tempo de assamento do queijo no forno solar estudado foi mais uma vez superior ao 

obtido em um forno convencional a gás, em torno de 07 minutos. Porém o forno solar foi 

capaz de assar o alimento deixando-o próprio para consumo e o sabor degustado foi idêntico 

ao proporcionado perlo forno convencional. Mais uma vez foi demonstrada a viabilidade de 

utilização do forno solar proposto. 

O assamento de queijo em fornos solares não consta na literatura solar para cocção de 

alimentos, já tendo sido operacionalizado em poucos fornos já estudados no LMHES/UFRN, 

com tempo similar, o que demonstra a competitividade do forno estudado. 

 

80,2

83,2
85,8

72,4 71,5

75,8

60

65

70

75

80

85

90

11:05 11:10 11:15

TMédia Abs  (C)

TAr interno (C)



53 
 

4.2.8. Ensaio para assamento de kibes 

 

Outro teste realizado foi o assamento de kibes. Dez kibes foram colocados no forno 

solar às 11 horas quando as temperaturas no absorvedor e no ar interno eram de 113°C e 

97,1°C, respectivamente.  

Nesse dia as condições solarimétricas eram boas. A radiação solar global média 

durante o teste esteve em torno de 850 W/m² e a direta em torno de 680 W/m². A temperatura 

ambiente média foi 31,5°C, a sensação térmica de 36°C e a umidade relativa do ar de 70%.  

A Tabela 9 apresenta as temperaturas medidas no absorvedor e no ar interno do forno 

e o Gráfico da Figura 50 mostra o comportamento assumido por tais parâmetros no teste do 

assamento de um quilo de queijo tipo coalho. 

 
Tabela 9 – Resultados do teste para assamento de kibes 

Tempo TMédia Abs   TAr interno 
(Hora) (°C)  (°C) 
11:10 80,5  70,4 
11:20 85,2  71,5 
12:30 86,1  73,4 
11:40 86,2  75,3 
11:50 87,4  77,2 
12:00 88,5  78,0 

 
Figura 50 – Comportamento assumido pelas temperaturas no interior do forno no teste para assamento 

de kibes 

 
 

A Figura 51 mostra os kibes em assamento no forno solar estudado e após assados. 
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Figura 51 – Kibes em assamento e após assados no forno solar estudado 

 
 
O tempo de assamento dos kibes no forno solar fabricado correspondeu a 60 minutos e 

foi o dobro, do obtido em um forno convencional a gás, em torno de 30 minutos. Porém o 

forno solar foi capaz de assar o alimento deixando-o próprio para consumo, com sabor 

apreciado.  

Um problema constatado nos testes com o forno solar foi a condensação da água na 

superfície interna do vidro de cobertura. Isso provocava uma perda na transmissividade do 

vidro, dificultando a passagem da radiação para o seu interior.  

Era necessário, a cada dez minutos, promover a limpeza da superfície interna do vidro 

o que provocava diminuição nas suas temperaturas internas. Porém com o decorrer dos testes 

essa limpeza era facilmente e rapidamente operacionalizada, causando perda térmica mínima 

do forno. A Figura 52 mostra esse processo de condensação e a limpeza do vidro durante o 

assamento de um dos alimentos testados.  

 
Figura 52 – Processo de limpeza (retirada de água) da superfície interna do vidro do forno solar 

estudado 
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A Tabela 10 apresenta os tempos se assamento dos alimentos testados no forno solar, 

em um forno convencional a gás e em fornos solares já fabricados e testados no LMHES, 

onde se pode fazer uma análise comparativa sobre a competitividade do forno solar estudado.  

 
Tabela 10 – Tempos de assamento dos fornos solares e do forno convencional a gás 

Alimento Forno Solar 
Estudado (Minutos) 

Forno Convencional 
(Minutos) 

Fornos Solares 
(Minutos) 

Uma Pizza 25 15 15 - 30 
Um Bolo 60 40 27 - 80 
Duas Pizzas 25 15 20 - 35 
Dois Bolos 75 40 37 - 90 
Pães 15 05 15 - 25 
Queijo 15 08 15 - 25 
Empanados 70 30 50 - 80 
Kibes 60 30 50 - 80 

 
Para outros fornos solares existe um intervalo de tempos de assamento, e para plotar 

um gráfico comparativo atribui-se um valor médio para a montagem do gráfico comparativo. 

Os dados médios estão apresentados na Tabela 11. O Gráfico da Figura 53 mostra o 

comportamento comparativo dos tempos de assamento para o forno solar estudado, o forno 

convencional a gás e outros fornos já estudados no LMHES/UFRN. 

 
Tabela 11 – Tempos de assamento do forno estudado e do forno convencional e tempo médio de 

assamento de outros fornos já testados. 

Alimento Forno Solar 
Estudado (Minutos) 

Forno Convencional 
(Minutos) 

Outros Fornos Solares 
(Minutos) 

Uma Pizza 25 15 27,5 
Um Bolo 60 40 53,5 
Duas Pizzas 25 15 27,5 
Dois Bolos 75 40 63,5 
Pães 15 05 20 
Queijo 15 08 20 
Empanados 70 30 65 
Kibes 60 30 65 

 

Percebe-se que os tempos de assamento do forno solar estudado são bem superiores 

aos alcançados por um forno convencional a gás. Porém os resultados obtidos com o forno 

solar estudado são nitidamente competitivos com os obtiodos com outros fornos solares já 

estudados. As vezes superiores e em alguns casos até inferiores, o que demonstra a 

viabilidade de utilização do forno solar estudado, que tem como objetivo maior a facilidade de 

transporte para poder ser testado em eventos científicos e culturais. 
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Figura 53 – Comportamento comparativo entre os tempos de assamento para fornos solares e fornos 
convencionais a gás 

 

 
Para uma melhoria dos seus resultados pretende-se aumentar a sua área para 

proporcionar o assamento de mais alimentos e um melhor isolar térmico  de  suas supérfícies, 

para uma minimização de suas perdas térmicas e consequentemente, o  aumento de sua 

eficiência, com diminuição  nos tempos de assamento. 

 

4.3. BALANÇO ENERGÉTICO DO FORNO 

 

A Tabela 12 apresenta os valores médios das temperaturas das superfícies externas do 

forno e a Tabela 13 as contribuições energéticas envolvidas no balanço térmico e a eficiência 

do forno para cada um dos testes. 

 
Tabela 12 – Valores médios das temperaturas das superfícies externas do forno solar 

Superfícies Temperaturas Médias (°C) Área (m²) 

Vidro  68,0 0,200 
Lateral Norte 59,5 0,025 
Lateral Sul 59,1 0,025 
Lateral Leste 60,5 0,114 
Lateral Oeste 62,5 0,114 
Fundo 53,2 0,220 
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Tabela 13 – Contribuições energéticas e eficiência do forno para os três testes 

Contribuições Energéticas Energia (W) % 

Ee  299,2 100 
Epv 112,0 37,4 
Epl 41,79 14,0 
Eabs 145,4 48,6 
ηt - 48,6 

 

A maior parte da perda térmica do equipamento ocorreu pela cobertura de vidro, pelo 

fato do mesmo estar separado da placa absorvedora por altura pequena. Isso faz com que as 

trocas convectivas e radiativas se intensifiquem, o que eleva a temperatura do vidro.  

A perda térmica ocorrida pelas laterais e fundo pode ser minimizada com a colocação 

de um isolante térmico nas laterais e de um aumento da espessura do isolante no fundo. 

A eficiência próxima de 50% demonstrou a competitividade do forno solar proposto 

com outros fornos solares apontados pela literatura solar para a cocção de alimentos. Essa 

eficiência pode ser aumentada com a colocação de isolamento térmico nas laterais do forno. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A seguir, em consonância com os objetivos propostos, passa-se a discorrer sobre as 

conclusões de caráter geral que dependem da análise dos dados colhidos nos ensaios 

realizados com o protótipo em estudo. 

 

1. Os tempos de assamento do forno solar foram sempre superiores aos obtidos 

com o forno convencional a gás; 

2. O forno solar proposto mostrou-se competitivo e viável para assar os alimentos 

escolhidos das 10:00 às 14:00 horas, sob boas condições solarimétricas, sendo semelhantes a 

outros fornos solares já fabricados e estudados no LMHES/UFRN; 

3. A operacionalidade e os processos de fabricação e montagem do forno solar 

estudado são simples e podem ser repassados com facilidade para comunidades carentes 

rurais e urbanas que possam vir a utilizá-lo;  

4. O forno solar fabricado pode representar uma alternativa viável para o 

assamento de alimentos, podendo contribuir para a socialização da energia solar, combatendo 

os graves problemas de desequilíbrio ecológico pela utilização massiva da lenha; 

5. O assamento de bolos pode representar uma opção de geração de emprego e 

renda para comunidades carentes; 

6. Os riscos para o usuário de tal tipo de forno são de baixa magnitude, exigindo-

se apenas alguns cuidados que podem ser facilmente transmitidos; 

7. O forno solar estudado teve eficiência em torno de 50%, que está na faixa para 

os fornos solares de melhor eficiência, entre 40 e 60%. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

1. Fabricar um forno tipo caixa de MDF com maior área de captação interna para 

permitir o assamento de uma maior quantidade de alimentos; 

2. Otimizar o isolamento térmico do forno para minimizar as perdas térmicas, 

concedendo ao forno maior eficiência; 

8. Minimizar o problema da condensação no vidro de cobertura através da 

utilização de um sistema de limpeza alternativo de baixo custo;  

3. Elaborar um manual para a fabricação, montagem, operação e testes de fornos 

solares, alertando sobre os riscos inerentes à utilização desses protótipos; 

4. É importante que se tenha outra fonte convencional para o assamento de 

alimentos para substituir o forno solar proposto em dias com condições solarimétricas 

insuficientes para seu uso. 
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