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RESUMO 

A utilização de materiais compósitos tem sido tema de inúmeros trabalhos 

científicos no Brasil e no mundo. A energia solar é a fonte energética primária e 

representa a opção mais ecologicamente viável e a mais social de todas as fontes 

energéticas. Fabricou-se e estudou-se a capacidades e viabilidade de cozimento de um 

fogão solar á concentração multifocal com parábolas refletoras fabricadas em material 

compósito destinado ao cozimento de alimento para fins residenciais, urbanos e rurais. 

Foi constituído de quatro parábolas fabricadas com materiais compósitos, formados por 

resina ortoftálica adicionados aos elementos: cortina de tecido, tecido de malha, saco de 

algodão e saco de aniagem (juta). A principal característica do fogão solar proposto foi a 

capacidade de cocção de quatro alimentos simultaneamente, que lhe deu um caráter de 

ineditismo tecnológico na cocção de alimentos. Serão apresentados os processos de 

fabricação e montagem. A estrutura do fogão tenha mobilidade de movimento aparente 

do sol. Representa uma opção ecológica, limpa e renovável já que é uma alternativa para 

o uso em larga escala da lenha para o cozimento de alimentos, sendo um grande ajuda 

para as populações menos favorecidas economicamente que não param de crescer. Foram 

demonstradas as viabilidades térmicas e econômicas do fogão solar proposto para 

obtenção do cozimento de alimentos. Para demonstrar a viabilidade de utilização do fogão 

solar proposto foram cozidos vários alimentos da comida típica nordestina. Foi 

comprovada sua capacidade de produzir a cocção de alimentos de uma refeição típica, 

arroz, feijão, macarrão e carne em apenas uma hora. 

 

Palavras-chave: compósito, energia solar, fogão solar, radiação solar, cocção de 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

. The use of composite materials has been the subject of numerous scientific 

papers in Brazil and worldwide. Solar energy is the primary energy source and the option 

is more environmentally sustainable and more social of all energy sources. It is 

manufactured and studied the capabilities and baking feasibility of a solar cooker will 

multifocal concentration with reflective parabolas made of composite material for the 

cooking food for residential, urban and rural purposes. It consisted of four parabolas made 

of composite materials, formed by orthophthalic resin added to the elements: curtain 

fabric, knitted fabric, cotton bag, burlap sack (jute). The main feature of the proposed 

solar stove was cooking capacity of four foods simultaneously, which gave him a 

technological novelty character in cooking. The manufacturing and assembly processes 

will be presented. The solar cook structure has mobility apparent movement of the sun. It 

is an environmentally friendly, clean, renewable option since it is an alternative to the 

large-scale use of firewood for cooking food, and a great help to the disadvantaged 

populations that do not stop growing. Thermal and economic feasibility of solar cooker 

proposed for obtaining cooking and baking food have been demonstrated. To demonstrate 

the feasibility of using solar cooker proposed were cooked various foods of Northeastern 

typical food. It has proven its ability to produce the cooking of food in a typical meal, 

rice, beans, pasta and meat in just one hour. 

 

Keywords: composite, solar energy, solar cooker, solar radiation, cooking. 
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CAPÍTULO 1.  INTRODUÇÃO 

Abordam-se a importância da utilização de fogões solares para uma política de 

diminuição dos danos ambientais e as características do forno solar proposto, ressaltando-

se seu diferencial de qualidade em relação a outros citados pela literatura solar para 

cocção de alimentos que é sua capacidade de produzir a cocção de quatro alimentos 

simultaneamente. 

 

1.1.  APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

A energia solar já desperta a atenção do mundo desenvolvido e até de países em 

desenvolvimento, como Índia e China. Esse despertar para a fonte solar está associado à 

preocupação com os graves problemas ambientais gerados pela utilização de fontes não 

renováveis de energia. 

A energia solar é a fonte primária de energia em nosso planeta, pois gera vários 

outros potenciais energéticos, sendo a fonte energética mais social e capaz de propiciar a 

descentralização da produção e uso da energia.  

Para ter-se uma avaliação do potencial energético solar, basta que saibamos que 

ela é capaz de suprir de energia todos os seres vivos com apenas uma ínfima parte de seu 

potencial (SOLENERG, 2016). 

Alguns países têm priorizado o uso das energias renováveis, destacando-se a 

Alemanha, com potenciais energéticos muito menores que os do Brasil. Essa prioridade 

energética está associada ao colapso da energia nuclear, com o acidente de Fukoshima, 

na nação mais tecnologicamente avançada do mundo, o Japão.  

A Alemanha adotou um programa de racionalização do uso da energia e metas 

para a substituição da opção nuclear pelas energias eólica e solar, estando na vanguarda 

mundial no uso de energias alternativas.  

As aplicações da energia solar mais difundidas no mundo são nos campos térmico 

e fotovoltaico (MARTINS 2008). Exemplos de tecnologias de aproveitamento da energia 

solar são os coletores solares para aquecimento de água, os secadores para desidratação 

de alimentos, os destiladores para a produção de água pura, os fogões e fornos para a 

cocção de alimentos e os concentradores para a geração de energia elétrica, combinados 

com os geradores elétricos. 
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Os fornos e fogões solares são aplicações muito difundidas da energia solar, 

destacadamente em países pobres ou em desenvolvimento, como Índia, China e países do 

continente Africano. Diversos modelos de fornos e fogões solares são apresentados na 

literatura para a cocção de alimentos. 

Os fornos e fogões solares podem ser usados dentro de uma política de economia 

de combustíveis convencionais, principalmente a utilização da lenha, em países com alto 

potencial de energia solar disponível. Pode-se minimizar o desmatamento e a emissão de 

poluentes, contribuindo para uma política ambiental de utilização racional dos recursos 

energéticos. 

A lenha é provavelmente o energético mais antigo usado pelo homem e continua 

tendo grande importância na Matriz Energética Brasileira, participando com cerca de 10% 

da produção de energia primária (BEN, 2014). 

Cerca de 40% da lenha produzida no Brasil é transformada em carvão vegetal. O 

setor residencial é o que mais consome lenha (29%). 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 (SPINELLI, 2016). 

Os dados mostram a massiva utilização da lenha, que coloca em risco a saúde do 

nosso planeta como um todo, apontando para a necessidade de uma política de 

massificação do uso dos fornos e fogões solares e de outras fontes de energias limpas para 

cocção de alimentos, como forma de preservar o meio ambiente e amenizar o 

desequilíbrio ecológico pelo uso indiscriminado da lenha, além de minimizar a emissão 

de gases poluentes para a atmosfera e dentro das próprias residências. 

O fogão solar á concentração cria uma região focal de significativa temperatura, 

proporcionando a obtenção do alimento cozido em tempos maiores que os obtidos pelos 

fogões convencionais a gás, porém amplamente viáveis para a cocção. Os fogões solares 

podem gerar uma significativa economia financeira nas regiões mais pobres do Brasil. A 

utilização de gás de cozinha gera um alto custo para famílias de baixa renda, sem contar 

que em regiões mais afastadas há a dificuldade de comprar o botijão de gás, além do risco 

de explosões e acidentes.  
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A utilização de um fogão solar pode substituir os fogões convencionais a gás na 

cocção de diversos alimentos, para duas refeições diárias, necessitando apenas desses de 

maneira complementar à noite ou em dias com pouca intensidade solar. 

A utilização de energia solar para fins de cocção de alimentos é uma das 

aplicações mais antigas e difundidas dessa fonte energética, tendo como característica 

principal sua função social. Na região do sertão brasileiro, castigado pelas secas, a 

população sofre com a fome e a sede devido ao escasso acesso a água para a plantação, 

pecuária e para o consumo humano (BATISTA, 2013). 

O uso de fornos e fogões solares permite ao sertanejo reverter ou minimizar essa 

situação de dificuldade, proporcionando aos moradores da região uma melhor qualidade 

de vida. 

A disponibilidade de energia solar se dá em todas as regiões do planeta, fato que 

denota uma das grandes vantagens dessa energia sobre outras fontes energéticas, 

proporcionando grande viabilidade para a utilização de fornos e fogões solares. Exemplo 

de tecnologia solar para a cocção de alimentos que possui grande viabilidade são as 

cozinhas com concentradores tipo Scheffler (SPINELLI, 2016). 

A cocção de alimentos em meios aquosos e não aquoso (cozimento e assamento, 

respectivamente) representa uma das principais linhas de pesquisa do Laboratório de 

Máquinas Hidráulicas e Energia Solar (LMHES) da UFRN, tendo sido objetivo de 

inúmeros trabalhos científicos publicados em diversos congressos nacionais e 

internacionais além de várias dissertações de mestrado e duas teses de doutorado. Foram 

fabricados e testados doze fogões solares e 30 fornos solares para a cocção de alimentos 

(ACERVO TÉCNICO DO LMHES, 2016). 

Já foram fabricados fogões com um foco (uma parábola refletora), dois focos com 

duas parábolas refletoras e alguns de foco único com uma, duas e até três parábolas 

refletoras. 

Este trabalho apresenta os processos de concepção, fabricação e montagem e 

estudo de um fogão solar com quatro parábolas fabricadas com diferentes materiais 

compósitos, formados por resina ortoftálica: utilizando cortina de tecido, malha de tecido, 

saco de algodão e saco de aniagem (juta) são materiais reutilizáveis. 

A principal característica do fogão solar proposto é a capacidade de cocção de 

quatro alimentos simultaneamente, que lhe dá um caráter de inovação tecnológica na 
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cocção de alimentos. Não existe na literatura solar para cocção de alimentos um fogão à 

concentração com tal capacidade. 

São apresentados os processos de fabricação e montagem do fogão solar com 

estrutura móvel para acompanhar o movimento aparente do sol. Representa uma opção 

ecológica, limpa e renovável já que é uma alternativa para o uso em larga escala da lenha 

para o cozimento, sendo uma grande ajuda para as populações menos favorecidas que não 

param de crescer.  

São demonstradas as viabilidades térmicas e econômicas do fogão solar proposto 

para obtenção do cozimento de alimentos. Ressalte-se que foi capaz de produzir a cocção 

de uma refeição típica, arroz, feijão, macarrão e carne em apenas uma hora. 

Essa característica representa um diferencial de qualidade em relação à maioria 

dos fogões apresentados pela literatura solar para cozimento, que só permitem um ou dois 

alimentos, simultaneamente. 

São apresentados os resultados dos testes para cozimentos de vários alimentos 

destacando-se, feijão, arroz, macarrão, batata doce, macaxeira, carnes, cuscuz, ovos, leite, 

café e outros.  

Em função de sua capacidade múltipla no cozimento, pode-se tornar uma opção 

de geração de renda, por pessoas de baixo poder aquisitivo, socializando o uso dos fogões 

solares e diminuindo a opção pela lenha seguida ainda por cerca de um terço da população 

mundial, gerando graves problemas ambientais. 

As principais características do forno concebido são seu baixo custo, fáceis 

processos de fabricação e montagem, simples operacionalidade e sua capacidade de 

produzir o cozimento de vários alimentos simultaneamente.  

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1.  Objetivo geral  

Desenvolver e ensaiar com eficiência um fogão solar com quatro pontos de cocção 

simultânea para cozimento de alimentos. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Projetar o fogão solar multifocal; 

 Fabricar o fogão solar com quatro parábolas com diferentes materiais; 
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 Testar o fogão para o cozimento de vários alimentos; 

 Fazer o balanço térmico do fogão solar proposto; 

 Demonstrar a capacidade do forno em cozer até quatro alimentos 

simultaneamente. 
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CAPÍTULO 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Enfatizam-se os aspectos referentes às fibras, aos materiais compósitos e aos tipos 

e princípios de fogões solares utilizados no Brasil e no mundo. 

2.1.  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 

(LEÃO, 2013).  

 

2.1.1. 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 (LION, 2013).  

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 (MARQUES, 2016). 

 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 (GOMES 2015). 

De acordo com Leão (2013), 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 
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estimativas, mais de três quartos de todas as matrizes de compósitos poliméricos são 

constituídos por polímeros termofixos. 

A crescente procura por materiais ecologicamente corretos, nos últimos anos, tem 

possibilitado o desenvolvimento de materiais de matrizes poliméricas com fibras naturais. 

A utilização dessas 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. 

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). 

 

2.2. 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.  
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2.3. 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. 

A principal vantagem do uso do fogão solar é a disponibilidade de energia gratuita 

e abundante, além da ausência de chamas e fumaça. 

 

2.3.1. 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 (NETO, 2010). 

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.           

2.3.1.1. 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 
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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 Figura 1. 

Figura 1 - Esquema de funcionamento de um forno tipo caixa. 

 

 

Fonte: De Souza, 2015. 

 

 

 

2.3.1.2. 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;  
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 Esfriamento rápido do alimento se há desvio de foco ou nebulosidade 

acentuada;  

 Instável a ventos;  

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

 

A Figura 2 mostra alguns modelos de fogões solares à concentração fabricados e 

testados em vários países do mundo. 

 

Figura 2 - Fogões solares à concentração fabricados e testados em vários países. 

 

Fonte: Acervo do LMHES, 2016. 

 

2.3.1.3. 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 Bernard (Figura 3), desenvolvido posteriormente por Barbara Kerr. 
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Figura 3 - Exemplo de um fogão solar do tipo painel de Bernard. 

 

Fonte: Bernard e Kerr (2014). 

 

 

2.3.1.4. Cozinhas com coletores de placa plana  

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). 

Os fornos equipados com coletores de placa plana são cozinhas aquecidas por 

meio de coletores desse tipo. Existem modelos que têm dois ou três refletores planos, 

podem operar com óleo ou ar como fluido de trabalho e podem ter até duas panelas cada 

uma. Podem contar com sistema acumulador de calor.  

Suas desvantagens estão relacionadas à necessidade de utilização de uma grande 

estrutura, seu peso, dificuldade de transporte e mais caras que os outros tipos 

principalmente nos modelos que usam fluido de trabalho e placa de armazenamento de 

calor importado como é o caso do modelo em estudo na Universidade Federal do Ceará 

(UFCE), mostrado na Figura 4. 

 Suas vantagens residem no fato da facilidade de uso e a possibilidade de poder 

cozinhar na sombra. Não é necessária sua reorientação; funcionam sem a intervenção do 

usuário, mantendo quente o alimento durante longo tempo; não produzem chama; são 

estáveis e não oferecem riscos de fogo ou queimaduras. Podem ser feitas de grandes 

tamanhos, para atender até as instituições, hotéis, hospitais etc. (DE ARAÚJO, 2015).  
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Figura 4 - Fogão solar construído na Universidade Federal do Ceará. 

 

           Fonte: Acervo do LMHES. 

 

2.4. 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 Figura 5 pelo desmatamento 

da caatinga. A utilização desse tipo de fogão representaria uma redução significativa na 

extração de lenha para a cocção de alimentos. 

 

Figura 5 - Desmatamento da caatinga. 

 

Fonte: Spinelli (2016). 
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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 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 
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capacidade de remoção do dióxido de carbono da atmosfera e a redução das concentrações 

deste gás de efeito estufa. 

2.5. ESTADO DA ARTE DOS FOGÕES SOLARES NO MUNDO E NO LMHES  

Apresentam-se alguns estudos recentes apontados pela literatura solar para a 

cocção de alimentos, priorizando-se a revista A1 Solar Energy, maior referência 

acadêmico-científica da fonte solar e alguns estudos realizados no LMHES ao longo de 

mais de trinta anos. 

2.5.1. Estado da arte dos fogões solares no mundo 

Mussard e Nydal (2013) apresentaram um estudo sobre um protótipo destinado a 

produzir a cocção de alimentos. A cocção era produzida por um óleo térmico aquecido e 

armazenado. Trabalhou com dois tipos de tubos absorvedores: isolado e não isolado. O 

armazenamento era principalmente à base de óleo, mas continha uma parte significativa 

de sais de nitrato. O óleo era armazenado a temperaturas entre 210 e 220°C.  Os sais 

ficavam contidos em oito cilindros de alumínio. Os cilindros eram conectados a uma placa 

superior e o conjunto estava imerso em um recipiente onde o óleo circulava. O objetivo 

era armazenar o calor a temperaturas elevadas para cozimento. Os resultados mostraram 

que a baixas temperaturas, o absorvedor sem isolamento era mais eficaz, porém, quando 

a temperatura de armazenamento aproximava-se de 200 ° C, o tubo de vidro isolado 

tornava-se uma vantagem. Acima 200C, tornava-se difícil o armazenamento sem 

isolamento ao redor do receptor.  

Schwarzer e da Silva (2008) publicaram um artigo sobre o uso de fogões solares 

em regiões com boa intensidade de radiação solar no mundo. Destacou os efeitos 

econômicos, como o preço do combustível para cozinhar não acessível para muitas 

famílias e ecológico, como em muitas regiões onde o desmatamento é produzido pela 

utilização da lenha. Apresentaram dois tipos gerais de fogões solares e procedimentos 

experimentais para testar os diferentes tipos de fogões solares. Demonstraram a 

viabilidade de utilização dos modelos apresentados. 

Harmim et al. (2008) realizaram um estudo experimental comparativo de um 

fogão solar tipo caixa com duas panelas diferentes. Uma convencional e outra de mesma 

forma e volume, mas com superfície lateral externa aletada. As aletas foram colocadas na 
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panela para melhorar a transferência de calor do ar quente interno da panela na direção 

do interior do recipiente onde o alimento a ser cozinhado ficava depositado. Produziu-se 

uma considerável redução do tempo de cozedura. Os ensaios foram realizados na 

plataforma experimental da Unidade de Investigação em Energias Renováveis em 

Saharan Médio de Adrar, localizada na 2753 0 N latitude e 017 0 W de longitude no Saara 

argelino. 

Gruppa et. al. (2009) apresentaram artigo onde mostraram um dispositivo de 

medição para a determinação da taxa de utilização de um fogão solar é apresentada. Eram 

medidas as temperaturas dos alimentos e do ambiente e a radiação solar. A avaliação 

automática de dados produzia o número de ciclos de cozimento, o tempo de cozimento, 

bem como o impacto sobre o consumo de combustível e de emissões de GEE em 

comparação com outras técnicas de cocção. Os resultados dos parâmetros medidos foram 

comparados com as condições reais para um fogão tipo caixa e fogões solares à 

concentração. 

 Mussard et al. (2013) publicaram artigo onde apresentaram um estudo 

experimental comparativo de dois modelos de fogões solares, com e sem armazenamento. 

Demonstraram que cozinhar com armazenamento de calor é um método mais eficiente, e 

comprovou a competitividade dos modelos estudados com outros modelos já testados e 

apresentados pela literatura solar para cocção de alimentos. Com um armazenamento de 

calor com superfície de contato otimizado é provou ser competitivo com fogões solares 

convencionais ou outros dispositivos de cozinha. 

Panwar et al. (2012) apresentaram na Renewable and Sustainable Energy Reviews 

artigo onde ressaltaram que cozinhar é a principal necessidade para os indivíduos no 

mundo e que essa operação é responsável por uma parte importante do consumo de 

energia nos países em desenvolvimento. Enfatizaram que a energia solar está 

contribuindo para as principais necessidades energéticas da população do mundo, 

particularmente nos países em desenvolvimento. Demonstraram que há um número de 

significativo de modelos de fogões solares espalhados pelas várias partes do mundo com 

ampla viabilidade de utilização e com boa eficiência térmica, capazes de produzir a 

cocção e assamento de quaisquer alimentos. Defenderam a aplicação de uma metodologia 

padrão para diagnóstico de eficiência de fogões solares. Demonstraram a viabilidade de 
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utilização de dois modelos de fogões solares, fogão solar tipo caixa e fogão solar à 

concentração. 

2.5.2.  Os fornos e fogões solares no LMHES 

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 e de oito dissertações de Mestrado. A seguir, 

apresenta-se a história dessa linha de pesquisa no LMHES (Acervo do LMHES, 2016). 

Construiu um fogão solar à concentração 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. A 

Figura 6 mostra o primeiro fogão solar fabricado na UFRN. 

 

Figura 6 - Primeiro fogão solar fabricado na UFRN. 

 

Fonte: Acervo do LMHES (2016). 

 

Queiroz (2005) apresentou um fogão solar à concentração composto por quatro 

segmentos espelhados, constituindo uma parábola, obtida através da utilização de fibra 

de vidro, aplicada sobre um molde cerâmico, destinado ao cozimento de alimentos para 
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fins residenciais, urbanos e rurais. O espelhamento da parábola foi obtido através da 

utilização de múltiplos segmentos planos de espelho de 2 mm de espessura. Obtiveram-

se níveis de temperatura até iguais às de um fogão convencional a gás, em torno de 800°C, 

com tempos de cozimento muito próximos para horas de pico de radiação em dias de 

baixíssima nebulosidade. Comprovou-se que é possível o cozimento de alimentos para 

duas refeições para uma família de até quatro pessoas. A Figura 7 mostra o fogão solar à 

concentração fabricado na UFRN. 

Figura 7 - Fogão solar à concentração estudado por Queiroz. 

 

Fonte: Acervo do LMHES (2016). 

 

Lion (2007) apresentou um fogão solar à concentração composto por dois 

segmentos espelhados, constituindo duas semi-parábolas, obtidas através da utilização de 

fibra de vidro, aplicada sobre um molde cerâmico, destinado ao cozimento de alimentos 

para fins residenciais, urbanos e rurais. Comprovou-se que é possível o cozimento 

simultâneo de alimentos de duas refeições distintas para uma família de quatro pessoas, 

com tempos de cozimento competitivos com outros fogões solares mostrados pela 

literatura solar para cozimento de alimentos. A temperatura máxima do absorvedor ficou 

em torno de 550°C e a média em torno de 450°C. A Figura 8 mostra o fogão solar bifocal 

estudado. 
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Figura 8 - Fogão solar à concentração estudado por Lion. 

 

Fonte: Acervo do LMHES (2016). 

 

        Souza et al. (2008) apresentaram no V CONEM um modelo de fogão solar a 

concentração utilizado para aquecer um ferro elétrico para a operação de passar roupa, 

economizando-se energia elétrica. Uma grande importância desse projeto é conscientizar 

as comunidades mais carentes no que diz respeito ao desperdício de energia e aumentar 

sua fonte de renda.  O ferro solar proposto apresentou-se viável para a finalidade de 

substituir o ferro elétrico na tarefa de passar roupas. Os resultados obtidos com o ferro 

solar foram similares aos obtidos com o ferro convencional elétrico, atestando sua 

viabilidade. A Figura 9 mostra o fogão solar à concentração utilizado para promover o 

aquecimento do ferro de engomar. 
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Figura 9 - Fogão solar à concentração utilizado para o aquecimento do ferro de 

engomar  

 

Fonte: Acervo do LMHES (2016). 

Souza et al. (2008) apresentaram um fogão solar à concentração construído a 

partir de uma sucata de antena parabólica. O fogão solar apresenta custo de fabricação 

extremamente baixo uma vez que pode ser construído com materiais de sucata, com 

exceção dos espelhos que recobrem a superfície refletora de aproximadamente 0,3m². A 

temperatura máxima obtida com o fogão solar correspondeu a 560°C e temperatura média 

para o período estudado, em torno de 413°C, estando dentro do nível propício para a 

cocção. O teste foi realizado para excelentes condições solarimétricas. Percebeu-se que 

as temperaturas alcançadas são extremamente significativas, mas devido a pequena área 

da parábola captadora e refletora da radiação solar direta, a potência que chega a panela 
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inviabiliza a cocção de quantidades adequadas de alimentos para uma família, 

necessitando-se, pois, de um aumento da mesma. A Figura 10 mostra o fogão solar 

utilizando uma sucata de antena como superfície parabólica receptora e concentradora da 

radiação solar. 

Figura 10 - Fogão solar utilizando uma sucata de antena como superfície 

parabólica. 

 

Fonte: Acervo do LMHES (2016). 

 

        Souza et al. (2009) apresentaram um modelo de fogão solar à concentração 

destinado a cozer alimentos, construído a partir da utilização de uma urupema (peneira 

de origem indígena), adquirida na feira livre ao custo de R$12,00. A principal inovação 

do trabalho foi a utilização da urupema como parábola refletora do fogão, o que facilita 

os processos de fabricação e montagem do fogão à concentração. 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. As 

principais características desse fogão foram, portanto, seu baixo custo e seus fáceis 

processos de construção e montagem. Devido a sua pequena área de captação da radiação 

solar, 0,23m² A cocção de alimentos não se apresentou viável, apesar de ter alcançado 

temperatura máxima de foco de 337,4°C. A Figura 11 mostra o fogão solar fabricado a 

partir de uma urupema. 
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Figura 11 - Fogão solar fabricado a partir de uma urupema. 

 

Fonte: Acervo do LMHES (2016). 

 

Filho (2010) apresentou dissertação sobre um fogão solar 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 de cobertas por múltiplos 

espelhos de 2 mm de espessura montadas em uma estrutura metálica feita com o 

reaproveitamento de sucata, possuindo uma mobilidade para a correção do movimento 

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

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

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

funcionando como forno solar, realizando o assamento de pizza e carnes. Comprovou-se 

a viabilidade da utilização do fogão para cozinhar ou assar em duas refeições diárias para 

uma família, apresentando ainda condições de melhorar sua performance com adição de 

novos materiais, equipamentos e técnicas. A Figura 12 mostra o fogão solar fabricado a 

partir de duas sucatas de antenas. 
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Figura 12 -  Fogão solar fabricado a partir de duas sucatas de antenas. 

 

Fonte: Acervo do LMHES (2016). 

 

Neto (2010) apresentou dissertação de Mestrado no PPGEM-UFRN sobre um 

fogão solar à concentração com parábola refletora construída em material compósito. Foi 

utilizado um molde de concreto com perfil parabólico obtido através da modelagem. O 

fogão solar  a concentração tem como principal característica seu custo baixo, sendo 

produzidos a partir de uma composição de materiais reutilizáveis, como cimento, gesso e 

EPS triturado e pneus. Apresentava área de captação de 1,0 m² e sua parábola foi coberto 

com segmentos de espelhos de 25 cm². Obteveram-se temperatura de foco superioor a 

650°C. Demonstrou-se a viabilidade de cocção desse fogão solar para vários tipos de 

alimentos como feijão, batata, arroz, inhame e macarrão e podendo ser usado em duas 

refeições para uma família de quatro pessoas. A Figura 13 mostra o fogão solar com 

parábola captadora e refletora fabricado em material compósito. 
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Figura 13 - Fogão solar com parábola fabricada com material compósito. 

 

Fonte: Acervo do LMHES (2016). 

 

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 à concentração. A maior temperatura obtida no foco do fogão 

parabólico à concentração foi de 401°C. O tempo de ebulição de 1,5 litros de água 

aconteceu em 345 minutos e o cozimento de 250g de macarrão em 18 minutos após a 

água fervida. Demonstrou-se, portanto, a viabilidade do fogão proposto para o fim de 
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cocção de alimentos, apesar da pequena área da parábola. A Figura 14 mostra o fogão 

solar fabricado de compósito a partir de cabelo humano. 

Figura 14 - Fogão solar fabricado de compósito a partir de cabelo humano. 

 

Fonte: Acervo do LMHES (2016). 

 

Lion (2013) apresentou em sua Tese de doutorado um modelo de fogão solar à 

concentração com parábola fabricada em compósito obtido a partir da fibra de borra de 

piaçava, destinado ao cozimento de alimentos para fins residenciais, urbanos e rurais. 

Foram apresentados detalhes técnicos dos processos de caracterização das fibras da casca 

de piaçava, caracterização do compósito, fabricação e montagem do fogão, uma análise 

das viabilidades, térmica, econômica e de materiais de tal protótipo, que tem uma 

conotação social importante e um aspecto primordial, que é o combate a danos ecológicos 
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proporcionados pela utilização, ainda em larga escala, da lenha para o cozimento dos 

alimentos. Vários Alimentos foram cozidos e seus tempos de cocção foram competitivos 

com outros fogões solares já fabricados e testados no Brasil e no mundo.  A Figura 15 

mostra o fogão solar fabricado de compósito a partir da piaçava.  

Figura 15 - Fogão solar fabricado de compósito a partir da piaçava. 

 

Fonte: Acervo do LMHES (2016). 

 

Souza (2014) apresentou em sua Dissertação um compósito formado por resina 

ortoftálica e carga de fibra da palha da carnaúba. 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. Foram 

apresentados os processos de fabricação e montagem do fogão solar à concentração 

produzido. Foram apresentados os resultados de testes para o cozimento e assamento de 

vários alimentos, que demonstraram a competitividade do fogão solar com outros fogões 

já fabricados e testados no Brasil e no mundo. Foi comprovada a viabilidade do compósito 

para a fabricação de protótipos solares e outras estruturas. A Figura 16 mostra o fogão 

solar.  
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Figura 16 - Fogão solar fabricado em compósito com carnaúba. 

 

Fonte: Acervo do LMHES (2016). 

 

Souza et.al. (2015) fabricaram a parábola de um fogão solar utilizando matriz de 

resina poliéster cristal e tecido de juta, a partir de um molde anteriormente obtido. A 

parábola de 1,0 m² foi posteriormente recoberta por segmentos planos de espelho e 

colocada em uma estrutura metálica com mobilidade para acompanhamento do 

movimento aparente do sol. Demonstrou-se a viabilidade do fogão solar pela obtenção do 

cozimento de vários alimentos. A Figura 17 mostra o fogão solar fabricado. 

 Figura 17 - Fogão solar com parábola fabricada em compósito de poliéster e juta.

 

Fonte: Acervo do LMHES (2016). 
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Souza et.al. (2016) fabricaram um fogão solar à concentração utilizando três 

parábolas de antenas parabólicas em desuso. Cada parábola tinha área de captação de 

radiação solar de 0,3m², totalizando 0,9 m² de área. As parábolas de antenas parabólicas 

foram recobertas por segmentos planos de espelho e colocada em uma estrutura metálica 

com mobilidade para acompanhamento do movimento aparente do sol. O fogão solar 

fabricado encontra-se em teste para diagnóstico de sua viabilidade. A Figura 18 mostra o 

fogão solar fabricado. 

Figura 18 - Fogão solar unifocal fabricado a partir de sucatas de antenas 

parabólicas. 

 

Fonte: Acervo do LMHES (2016). 
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são descritos os materiais e processos utilizados e a metodologia 

desenvolvida para os ensaios com o fogão solar multifocal fabricado. 

 

3.1 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DO FOGÃO SOLAR  

O fogão solar proposto foi idealizado para a obtenção de quatro focos, um para 

cada parábola, visando o cozimento de quatro alimentos simultaneamente. As parábolas 

foram projetadas com área de captação da radiação solar de 1,3 m². 

Os moldes foram fabricados com 1,3 m² de área de captação e posteriormente 

reduzidos para 1,0m², com a intensão de diminuir suas dimensões, permitindo uma maior 

compactação entre as parábolas e consequentemente uma maior facilidade de operação 

do fogão solar projeto. A distância focal de cada parábola foi de 0,65 m, ou seja, metade 

do raio da ferramenta utilizada para confecção do molde. 

Todas as parábolas foram fabricadas com resina de poliéster ortoftálica, tipo cristal, 

e castalisador, comparados no comércio de Natal. Na parábola 1 utilizou-se como 

carga/reforço o sacos de Juta, na parábola 2 tiras de cortinas reutilizadas de TNT, na 

parábola 3 tecido de malha (Lycra)  e na parábola 4 o tecido plano de algodão. O fogão 

solar à com quatro parábolas encontra-se mostrado na Fig. 19. 

 

Figura 19 - Desenho esquemático do fogão proposto.  
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 Como o desenho e as dimensões estabelecidas foi construído um molde, mostrado 

na Figura 3.2 (c), para a produção das parábolas. O molde passou por algumas etapas 

construtivas até se chegar às dimensões de 1,00 X 1,0m, com área de 1,0m². 

Foi confeccionado em concreto a base de cimento (1,0 parte) + areia (4,0 partes) 

e água, utilizando-se duas ferramentas para obtenção de perfis, circular e quadrado. O 

molde foi deixado em ambiente aberto e após sua cura foi adicionada massa corrida para 

retirada de pequenas imperfeições. As etapas para a obtenção do molde estão mostradas 

na Figura 20. 

Figura 20 - Etapas de fabricação do molde. a) Armação inicial para perfil circular 

b) Armação para perfil quadrado no molde c) Molde pronto após acabamento.

 

 Com o molde pronto deu-se início à fabricação das parábolas, seguindo-se os 

procedimentos listados a seguir. 

1. Aplicação de camadas de folhas de jornal, unidas por fita adesiva, no molde para 

facilitar a retirada das parábolas;  

2. Mistura da resina com catalizador (2%); 

3. Colocação das cargas/reforços (tecido de lycra, sacos de juta, tiras de cortinas e 

tecido plano de algodão) dentro da mistura 2, ficando totalmente encharcada; 

4. Aplicação das cargas/reforços encharcados sobre o molde em forma de camadas 

cruzadas, num total de quatro; 

5. Colocação do reforço estruturas da parábola, dois tubos flexíveis utilizados em 

instalações elétricas. 

Após a cura as parábolas eram retiradas do molde. A Figura 21 mostra as quatro 

parábolas fabricadas através do procedimento descrito.  
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Figura 21 - Parábolas do fogão solar proposto após o processo de cura, a. tecido de 

lycra; b. sacos de juta; c. tiras de cortinas e d. tecido plano de algodão. 

 

 Com as parábolas prontas partiu-se para o corte dos espelhos a partir de placas 

planas de 1m x 1 m no comercio local. Inicialmente foram fixadas tiras de fita adesiva no 

verso do espelho para prender os segmentos de espelhos cortados. 

 Foram cortadas tiras de 5cm X 100cm para facilitar o assentamento dos espelhos 

na estrutura e depois todas as tiras foram divididas em segmentos de 5 cm x 5cm. Os 

cortes foram realizados utilizando-se uma lâmina de diamante. Os espelhos foram colados 

em forma de tiras cortadas utilizando-se cola de contato. A Figura 22 mostra o processo 

de colagem dos espelhos em uma das parábolas fabricadas.  
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Figura 22 - Colagem dos espelhos de uma das parábolas. A) Retirando tiras do 

espelho; B) Com espelhos colados. 

 

Após a colagem dos espelhos nas parábolas partiu-se para a confecção da estrutura 

de fixação para os quatro parabolóides fabricados utilizando-se chapas de ferros planas 

(16x15cm) moldadas em formato de U e cantoneiras, reaproveitadas, fixados por 

parafusos como mostrado na Figura 23. 

Figura 23 - Fixação da base de ferro na parábola. 
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A parábola foi interligada através de uma haste de ferro na estrutura metálica base 

do fogão solar, constituída de perfis quadrados de 1,0 polegada adquiridos em sucata de 

ferragens A fixação deu-se por processo de soldagem. 

 A maior dificuldade da estrutura foi quanto a garantia de mobilidade das 

parábolas, para o seguimento do movimento aparente do sol, proporcionando a obtenção 

da energia concentrada no foco das parábolas. A Figura 24 mostra algumas etapas da 

confecção da estrutura de fixação e a Figura 25 a estrutura móvel finalizada. Com toda a 

estrutura do fogão solar montada foi realizada uma pintura para protegê-la das 

intempéries e desta forma minimizar os efeitos da degradação inerentes a sua exposição 

aos fenômenos naturais. 

Figura 24 - Montagem da base; a) soldagem da base b) hastes de sustentação das 

panelas e c) articulação do fogão. 

 

 Figura 25 - Estrutura finalizada a) Base e b) Parábolas fixadas 
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3.2.  EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO 

 Os dados de temperatura do fundo da panela (Temperatura de foco) foram 

medidos com um termopar de cromel-alumel fixado no fundo de cada panela e acoplado 

a um termômetro digital (OMEGA RDXL4SD) com 4 entradas, conforme observado na 

Figura 26. Os dados de temperatura da água, usados no teste de ebulição e no teste de 

cocção de alimentos foram medidos também com termopares tipo K. Utilizou-se também 

um termômetro infravermelho para medir a temperatura no interior da panela no período 

de aquecimentos sem carga. Os termômetros e o termopar encontram-se mostrados na 

Figura 26. 

Figura 26 - Equipamentos de medição térmica a) termômetro b) termopar e c) 

termômetro infravermelho. 

 

  

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

Davis – Weather Envoy instalada no LMHES/UFRN, que registra tais parâmetros em 

um computador com o programa Davis WeatherLink Esta estação fornecia dados 

referentes às radiações solares global e direta, umidade relativa do ar, temperatura 

ambiente e velocidade do vento. A estação meteorológica encontra-se mostrada na Figura 

27. 
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Figura 27 - Estação meteorologia. a) Receptor externo e b) computador 

 

 

Para o cozimento foram utilizadas panelas de 1,5 litros, adquiridas no comercio 

local, com fundos pintados de preto fosco, para uma melhor absorção da radiação solar 

incidente no foco. As panelas encontram-se mostradas na Figura 28. 

Figura 28 - Panelas utilizadas. a) sem pintura e b) com pintura. 

 

 Foram realizados inicialmente ensaios sem carga apara avaliar a temperatura 

máxima do foco de cada parábola e, posteriormente, para o diagnóstico da viabilidade do 

fogão solar foram cozidos vários alimentos, arroz, macarrão, feijão verde, feijão branco, 

macaxeira, costela, carne de charque, carne moída, batata doce e salsicha. 
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3.3.  METODOLOGIA DOS ENSAIOS 

3.3.1. Determinação da temperatura sem carga 

 Foram realizados ensaios para a determinação da temperatura máxima alcançada 

em cada foco das parábolas, onde as panelas ficavam situadas. Regulava-se o fogão para 

a obtenção do foco no fundo de cada panela e media-se a temperatura em cada panela. O 

teste em vazio teve duração de 10:00 as 13:30 horas com os dados medidos a cada 15 

minutos, estes intervalos remetem ao melhor período de radiação para execução dos 

ensaios, no que tange a aquisição dos dados levou-se em conta o intervalo de 

funcionamento da estação meteorológica. A regulagem de foco dava-se a cada 30 

minutos, pois este é o intervalo em que fazia-se necessário o ajuste focal em função da 

movimentação aparente do sol. 

3.3.2. Ensaios com carga 

 

3.3.2.1. Ebulição de água 

 Foram realizados testes para a ebulição de água, colocando-se 1 litro de água 

dentro da panela e aguardando seu tempo de ebulição, em um período de 8h às 15h e 

posterior cocção de alguns alimentos que variou de uma faixa de 10h às 13:30h, 

escolhidos em função de suas participações nas refeições de uma família nordestina. 

 Era colocada a quantidade de um litro de água dentro da panela, em seguida 

realizava-se a medição da temperatura da água através do termopar colocado no fluido, 

logo em seguida era marcado o tempo que água chegava ao seu ponto de ebulição. 

3.3.2.2. Cocção dos 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, comprados no supermercado local. Os alimentos escolhidos foram 250 

gramas de macarrão, 500 gramas de salsichas, 500 gramas carne moída, 650 gramas de 

feijão verde, 500 gramas de carne de charque, 250 gramas de arroz, 1000 gramas de 

macaxeira, 1500 gramas de costela, 250 gramas de feijão macassar, 1000 gramas de batata 

doce.  
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 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 solares já estudados no Brasil e também com um 

fogão convencional a gás. 

3.4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

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

estágios para se concretizar, como segue: 

 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 ou sais.

 Esquematicamente, o ciclo de conversão energético global do sistema 

pode ser representado de acordo com o diagrama da Figura 29. 

 

Figura 29 - Esquema global da conversão da energia solar em energia térmica. 

 

 

Antes do balanço energético do sistema refletor-panela faz-se necessário 

apresentar algumas grandezas que nele serão utilizadas. 
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a) Eficiência óptica, de conversão térmica e útil do sistema 

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

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

Existe variação na intensidade de radiação em função da localização geográfica e 

de outros fatores associados ao clima, época do ano e poluição atmosférica. Portanto a 

eficiência útil do ciclo pode ser representada através da relação: 

tou                                                                                                            (1)                                                                                            

   - Emissividade do absorvedor (0,9); kr - Fração da radiação refletida – 0,9; αp - 

Absortividade da panela (0,9); Alp – Área lateral da panela (m2). 

A Figura 30 apresenta o balanço energético que ocorre no sistema de um fogão 

solar unifocal. 

Figura 30 -  Fluxo de energia do sistema de captação-conversão de radiação solar 

em energia térmica.  

 

 

Onde: 

Eu – Taxa de energia útil (W)  
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Eabs – Taxa de energia máxima absorvida pela panela (W). 

Eperda –Taxa de energia perdida pela panela para o ambiente externo (W). 

Tep – Temperatura externa da panela (0C). 

Tamb – Temperatura ambiente (0C). 

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

com o balanço energético. 

b) Taxa de energia absorvida pela panela  

prccabs kAIE                                                                                          (2)   

Onde:                                                                                                     

αp - Absortividade da panela; kr - fração da radiação refletida; ρ - Refletividade do 

concentrador (%); Ic- Radiação instantânea solar direta (W/m²),; cA - Área útil do refletor. 

Onde: 

c) Energia útil:  

pabsu EEE                                                                                                       (3) 

Onde: 

d) Eficiência óptica:  

ro kρη .=                                                                                                                 (4) 
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e) Eficiência térmica  

occ

u
t

AI

E





                                                                                                      (5) 

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

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

absorvedor:  

foco

c

A

A
C 

                                                                                                         (6) 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para analisar os resultados do fogão solar multifocal 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 e de cozimento.  

4.1. CÁLCULOS DOS PARÂMETROS DE EFICIÊNCIA DO FOGÃO 

Para o cálculo dos parâmetros de eficiência do fogão solar proposto escolheu-se o 

período de maior incidência solar, entre 10 horas e 12 horas, em dias de excelentes 

condições solarimétricas, 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 

Usando-se a eq. (2) encontrou-se a máxima taxa de energia absorvida pela panela 

a partir dos dados: Ic =760 W/m2
, Au = 1,0m2

, ρ = 0,95, Kr = 0,90,  αp=0,9  

W8,5849,09,095,00,1760 absE  

Ramos, em 2010, determinou que a perda térmica da panela correspondia a 15% 

da energia absorvida. Considerando-se o mesmo percentual a energia perdida pela panela 

será igual a  

WEE absp 7,878,584.15,0.85,0 
 

Logo, utilizando a eq. (3) 

W1,4977,878,584  pabsútil EEP  

4.1.2. Cálculo do fator de concentração. 

Através da eq.(6) calculou-se o fator de concentração para as quatro parábolas, 

obtendo-se um valor médio em torno de 126,6, para Ac = 1,0 m2 e Afoco = 0, 0079 m2. 
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4.1.3. Cálculo da eficiência ótica 

850, 0,9 .  0,95..  ko    

4.1.4. Cálculo da eficiência térmica 

77,0
85760.1,0.0,

497,1


occ

u
t

AI

P




 

4.1.5. Cálculo da eficiência útil  

0,650,85.0,77 tou                                                                         

Os valores calculados traduziram uma boa eficiência óptica, uma elevada 

eficiência térmica e uma significativa eficiência global, competitivas com as de outros 

fogões já ensaiados no LMHES/UFRN, comprovadas pelos tempos de coziment5o 

obtidos com o fogão solar multifocal. A Tabela 1 apresenta o resumo dos parâmetros. 

Tabela 1. Resultados dos parâmetros energéticos do fogão solar estudado. 

PARÂMETROS RESULTADOS 

Taxa de energia absorvida 584,8 W 

Taxa de energia perdida 87,7 W 

Taxa de energia útil 497,1W 

Fator de concentração médio 126,6  

Eficiência ótica 0,85 

Eficiência térmica 0,77 

Eficiência útil ou global 0,65 
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4.2. ENSAIOS SEM CARGA  

A Tabela 2 apresenta os resultados médios das temperaturas do foco das quatro 

parábolas do fogão solar à concentração multifocal para três dias de ensaios. 

Tabela 2 - Resultados médios da temperatura de foco das parábolas do fogão solar de 

quatro focos para três dias de ensaios. 

DIA  Tf1 (°C) Ig(W/m²) Id(W/m²) 

DIA 1 539,36 772,12 617,696 

DIA 2 613,92 858,28 686,624 

DIA 3 605,84 800,56 640,448 

MÉDIA 586,4 810,3 648,2 

DIA  Tf2 (°C) Ig(W/m²) Id(W/m²) 

DIA 1 510,98 772,12 617,696 

DIA 2 546,08 858,28 686,624 

DIA 3 554,6 800,56 640,448 

MÉDIA 537,22 810,3 648,2 

DIA  Tf3 (°C) Ig(W/m²) Id(W/m²) 

DIA 1 464,88 772,12 617,696 

DIA 2 554,52 858,28 686,624 

DIA 3 535,68 800,56 640,448 

MÉDIA 518,4 810,3 648,2 

DIA  Tf4 (°C) Ig(W/m²) Id(W/m²) 

DIA 1 426,88 772,12 617,696 

DIA 2 485,58 858,28 686,624 

DIA 3 463,96 800,56 640,448 

MÉDIA 458,8 810,3 648,2 

DIA  Tfm (°C) Ig(W/m²) Id(W/m²) 

DIA 1 485,34 772,12 617,696 

DIA 2 549,96 858,28 686,624 

DIA 3 532,25 800,56 640,448 

MÉDIA 522,5 810,3 648,2 
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 Os resultados obtidos são bem significativos em todas as parábolas do fogão solar 

multifocal e revelam que existem diferenças entre as temperaturas focais nas quatro 

parábolas.  

Em relação à temperatura média dos quatro focos, 522,5°C, a maior diferença se 

dá para a parábola 4, correspondente a 12,2%, porém a temperatura obtida está muito 

acima da temperatura necessária à cocção, e nos ensaios de cozimento essa diferença não 

trouxe aumento significativo nos tempos de preparo dos alimentos ensaiados. 

Essa diferença foi causada por um acidente que ocorreu durante os ensaios de 

ajustes dos quatro focos das parábolas. Houve uma incidência de uma das parábolas na 

parábola 4, causando-lhe uma deformação, que imediatamente foi corrigida, porém essa 

deformação pode ter causado uma alteração na curvatura da parábola, que pôde ter 

contribuído para a diminuição de sua temperatura focal. 

 Outros fatores que podem ter contribuído foram a imperfeição durante a 

fabricação da parábola e ajustes de regulagem da estrutura, causando uma maior perda na 

área focal.  

 A Tabela 3 apresenta os resultados médios gerais para os três dias de ensaios e a 

Figura 31 mostra o comportamento das temperaturas de cada foco e da temperatura média 

dos quatro focos durante o ensaio de três dias realizados com o fogão solar. 

Tabela 3 - Resultados médios gerais das temperaturas focais. 

DIA  

Tf1 

 (°C) 

Tf2  

(°C) 

Tf3  

(°C) 

Tf4  

(°C) Tfm (°C) 

Ig 

(W/m²) 

Id 

(W/m²) 

DIA 1 539,36 510,98 464,88 426,88 485,34 772,12 617,696 

DIA 2 613,92 546,08 554,52 485,58 549,96 858,28 686,624 

DIA 3 605,84 554,6 535,68 463,96 532,25 800,56 640,448 

MÉDIA 586,4 537,22 518,4 458,8 522,5 810,3 648,2 
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Figura 31 - Comportamento das temperaturas de foco e da temperatura média dos 

quatro focos durante os três dias de ensaio. 

 

 

4.3. ENSAIOS COM CARGA 

4.3.1. Ensaio para ebulição de água 

Outro ensaio realizado consistiu na ebulição de um litro de água. As quatro 

panelas foram colocadas ao sol por cinco minutos. A temperatura da água colocada nas 

panelas era de 28°C, às 11 horas do dia 07.09.2016. A Tabela 4 apresenta os níveis de 

temperatura da água colocada nas quatro panelas do fogão solar multifocal e o gráfico da 

Figura 32 mostra o comportamento desse parâmetro avaliado. 
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Tabela 4 - Níveis de temperatura da água colocada nas quatro panelas do fogão solar no 

teste de ebulição de 1,0 litro de água. 

Hora 

TÁGUA 

PANELA 1 

(°C) 

TÁGUA 

PANELA 2  

(°C) 

TÁGUA 

PANELA 3 

 (°C) 

TÁGUA 

PANELA 4 

(°C) 

Ig 

(W/m²) 

Id 

(W/m²) 

11:00 30,8 30,4 30,5 30 925 740 

11:05 59,9 60 57,8 58,2 933 746,4 

11:10 78,9 84,4 76,7 75,2 952 761,6 

11:15 100 100 100 91,6 953 762,4 

11:17 100 100 100 100 955 764 

 

Figura 32 - Comportamento da temperatura no ensaio de ebulição de 1,0 litro de 

água. 

 

 

Percebeu-se que a panela 1 era a de maior temperatura, produzindo um 

aquecimento inicial da água de 2,8°C, de forma instantânea, seguida das panelas 3, 2 e 4, 

com aquecimento similar. 

As parábolas 1, 2 e 3 produziram a ebulição em 15 minutos e a parábola quatro 

em 17 minutos. As quatro parábolas produziram a ebulição de um litro de água 

praticamente no dobro do tempo em relação a um fogão convencional a gás, em torno de 

10 minutos. A parábola 4 foi a de pior resultado, porém não comprometendo a 
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viabilidade do fogão solar multifocal, pois seu tempo de ebulição foi apenas dois minutos 

acima do obtido pelas outras três parábolas.  

O tempo de ebulição obtido no fogão solar de quatro focos foi similar ou um pouco 

mais elevado que o obtido por outros fogões solares já estudados, fabricados e ensaiados 

no LMHES/UFRN e pelos apontados pela literatura solar para cocção de alimentos, 

demonstrando-se a viabilidade de utilização do fogão solar estudado.  

Ressalte-se ainda que sua capacidade de ebulição para quatro panelas, o que 

representa um diferencial de qualidade e uma supremacia de eficiência para o fogão solar 

multifocal. Enfatize-se ainda que os alimentos podem ser colocados à cocção para 

temperaturas inferiores a 100°C, o que diminuiria o tempo de cocção dos alimentos 

ensaiados. Pela experiência com outros fogos já estudados, o tempo de permanência no 

fogão solar, após sua colocação é praticamente o mesmo do relativo aos fogões 

convencionais a gás. 

O fogão solar multifocal também foi avaliado para produzir a ebulição de um litro 

e meio de água, com resultados e comportamento similares, conforme apresenta a Tabela 

5 e o Gráfico da Figura 33. A temperatura da água na colocação era de 27,4°C as 11:30 

horas do mesmo dia.  

Tabela 5 - Níveis de temperatura da água colocada nas quatro panelas do fogão solar no 

ensaio de ebulição de 1,5 litros de água. 

TEMPO 

(Hora) 

TÁGUA 

PANELA 1 

(°C) 

TÁGUA 

PANELA 2  

(°C) 

TÁGUA  

PANELA 3  

(°C) 

TÁGUA  

PANELA 4 

 (°C) 

Ig 

(W/m²) 

Id 

(W/m²) 

11:30 34,2 30,7 31,2 29,9 958 766,4 

11:35 51,3 48 45,5 43,8 945 756 

11:40 64,9 64,4 62,1 59,6 940 752 

11:45 77,4 78,5 77,8 75,3 933 746,4 

11:50 88,3 87,8 87,9 83,5 928 742,4 

11:55 98 96,6 97,8 94,2 920 736 

12:00 100 100 100 98,1 916 732,8 

12:02 100 100 100 100 915 732 

 

 

 



62 

 

Figura 33 - Comportamento da temperatura no ensaio de ebulição de 1,5 litros de 

água. 

 

  

 O tempo de ebulição da agua foi de 30 minutos, mais que o dobro do relativo ao 

obtido com fogões convencionais a gás, em torno de 12 minutos, porém ressalte-se que o 

fogão solar multifocal, a exemplo dos fogões a gás permite a ebulição em quatro panelas, 

o que o faz superior a outros fogões solares apontados pela literatura solar para cocção de 

alimentos em que permitem no máximo a ebulição em duas panelas, ou na maioria em 

apenas uma. 

4.3.2. Cocção de alimentos no fogão solar multifocal 

       Para se diagnosticar a capacidade de cocção do fogão solar multifocal foram 

ensaiados vários alimentos, geralmente preparando-se refeições com alimentos típicos da 

região nordeste. A seguir são apresentados os resultados dos ensaios de cozimentos para 

vários alimentos produzidos no fogão solar multifocal. 

4.3.2.1. Cocção de batata doce 

Um quilo de batata doce foi colocado na parábola 4 do fogão solar multifocal. Foi 

colocado 1,5 litros de água no fogão juntamente com uma carga de batata. A batata doce 

foi colocada juntamente coma água às 11 horas. O tempo total de cozimento desse 
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alimento foi de 75 minutos, superior a de outros fogões solares unifocais já fabricados e 

ensaiados no LMHES e muito superior ao obtido com fogões convencionais a gás 

correspondeu 50 minutos. 

  O ensaio foi realizado em julho de 2016, para uma temperatura ambiente média em 

torno de 30°C e radiação solar global média de 800 W/m² e radiação solar direta média 

de 560 W/m². Ressalte-se que a radiação solar média foi inferior a de outros ensaios 

realizados com outros fogões solares unifocais. Esse nível de radiação pode ser um dos 

motivos para um maior tempo de cozimento do alimento ensaiado. 

 O alimento cozido apresentava boa estética e seu sabor foi apreciado por todos os que 

o degustaram, demonstrando a boa capacidade do forno solar multifocal para produzir o 

cozimento desse alimento ensaiado. A Figura 34 mostra o alimento em cozimento e após 

cozido. 

Figura 34 - Batata doce em cozimento e após cozidas no fogão solar multifocal. 
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4.3.2.2. Cocção de feijão macassar 

Uma carga de 500 g de feijão macassar foi colocada na parábola 3 do fogão solar 

multifocal. Foi colocado 1,5 litro de água no fogão juntamente com a carga de feijão. O 

feijão foi colocado com água às 12 horas. O tempo total de cozimento foi de 60 minutos, 

similar ao de outros fogões solares unifocais já fabricados e ensaiados no LMHES e 

superior ao obtido com fogões convencionais a gás correspondente a 40 minutos. 

 O ensaio foi realizado em julho de 2016, para uma temperatura ambiente média em 

de 30°C e radiação solar global média de 800 W/m² e radiação solar direta média de 560 

W/m².  

O alimento cozido apresentava boa estética e seu sabor foi apreciado por todos os 

que o degustaram, demonstrando a boa capacidade do forno solar multifocal para produzir 

o cozimento desse alimento. A Figura 35 mostra o alimento em cozimento e após cozido. 

Figura 35 - Feijão macassar em cozimento e após cozido no fogão solar multifocal. 
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4.3.2.3. Cocção da refeição 1  

A primeira refeição completa cozida no fogão solar multifocal consistiu de 

macarrão, salsicha e carne moída, na preparação de uma macarronada típica. Os alimentos 

básicos da macarronada macarrão(500g), carne moída (1000 g), salsicha (1000g) e molho 

de tomate (680g). Os três alimentos foram divididos em duas panelas. Foram cozidos a 

partir de 10 horas (macarrão nas duas panelas); carne moída a partir de 11:18 horas e o 

molho de tomate a partir 11:40horas. 

O tempo de cozimento das duas cargas de macarrão foi de 45 minutos (30 até a 

ebulição da água e 15 para cozimento completo).  A carne moída foi cozida nas duas 

panelas em 28 minutos.  A salsicha em duas panelas foi cozida em 20 minutos, juntamente 

com o molho de tomate.  As 11:55 todos os alimentos estavam cozidos e prontos para o 

preparo da macarronada. O macarrão cozido foi derramado em uma panela maior e em 

seguida foi adicionada a salsicha com molho. Finalmente, misturou-se bastante os 

ingredientes cozidos produzindo-se a macarronada. A carne moída foi servida em cada 

prato de macarronada. 

 Os tempos de cozimento foram competitivos com outros fogões solares unifocais 

e superiores aos obtidos pelos fogões convencionais a gás (macarrão, 16 minutos, carne 

moída, 26 minutos) e salsicha (11 minutos). 

 O ensaio foi realizado em novembro de 2015, para uma temperatura ambiente 

média em torno de 31°C e radiação solar global média de 900 W/m² e radiação solar direta 

média de 720 W/m², sob excelentes condições solarimétricas. Os alimentos cozidos 

apresentavam boa estética e seus sabores foram apreciados por todos os que o degustaram. 

A Figura 36 mostra os alimentos em cozimento, após cozidos e a macarronada produzida. 
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 Figura 36 - Alimentos em cozimento, após cozidos e a macarronada produzida. 

 

 

4.3.2.4. Cocção da refeição 2  

O segundo almoço preparado no fogão solar multifocal consistiu de macaxeira, 

feijão verde, carne de charque e verduras. Após o cozimento dos alimentos foi preparado 

um arrumadinho, comida típica do Nordeste, utilizando os alimentos ensaiados.  

Os três alimentos básicos macaxeira (1,0 quilo), feijão-verde (1,0 quilo), carne de 

charque (500 gramas) e verduras – tomate, cebola, pimentão e cheiro verde (500 g) foram 

colocados no fogão solar multifocal às 10 horas. As 11: 15 todos estavam cozidos e 

prontos para o preparo do arrumadinho, utilizando-se ainda a farinha de mandioca. Foram 

utilizadas as parábolas, 1, 3 e 4, do fogão solar multifocal. 

A macaxeira ficou pronta em uma hora; o feijão verde também em uma hora e a 

carne de charque, 45 minutos, ressaltando-se que passou por duas fases de preparo: o 
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escaldamento para a retirada do sal e o posterior cozimento, refogada com verduras. Os 

tempos de cozimento foram competitivos com outros fogões solares unifocais e 

superiores aos obtidos pelos fogões convencionais a gás (macaxeira, 43 minutos, feijão 

verde, 32 minutos e carne de charque, 23 minutos). 

 O ensaio foi realizado em março de 2016, para uma temperatura ambiente média 

em torno de 31°C e radiação solar global média de 900 W/m² e radiação solar direta média 

de 720 W/m², sob excelentes condições solarimétricas. Os alimentos cozidos 

apresentavam boa estética e seus sabores foram apreciados por todos os que o degustaram. 

A Figura 37 mostra os alimentos em cozimento, após cozidos e o arrumadinho produzido. 

Figura 37 - Alimentos em cozimento, após cozidos e o arrumadinho produzido. 

 

 

4.3.2.5. Cocção da refeição 3  

A terceira refeição completa cozida no fogão solar multifocal consistiu de 

macaxeira, feijão verde, carne de charque, verduras e arroz. Após o cozimento dos 

alimentos foi preparado outro tipo de arrumadinho.  

Os quatro alimentos básicos macaxeira (1,25 quilo), feijão-verde (1,0 quilo), carne 

de charque (500 gramas) e verduras – tomate, cebola, pimentão e cheiro verde (500 g) e 
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arroz (500 gramas) foram colocados no fogão solar multifocal as 10:30 horas. As 11: 30 

todos estavam cozidos e prontos para o preparo do arrumadinho, utilizando-se ainda a 

farinha de mandioca e o queijo muçarela (300 gramas).  Foram utilizadas as quatro 

parábolas do fogão solar multifocal. 

A macaxeira ficou pronta em uma hora; a feijão verde também em uma hora e a 

carne de charque, 45 minutos. Os tempos de cozimento foram competitivos com outros 

fogões solares unifocais e superiores aos obtidos pelos fogões convencioinais a gás. 

 O ensaio foi realizado em novembro de 2015, para uma temperatura ambiente 

media em torno de 31°C e radiação solar global média de 970W/m² e radiação solar direta 

média de 776 W/m², sob excelentes condições solarimétricas.  A Figura 38 mostra os 

alimentos em cozimento, após cozidos e o arrumadinho produzido.  

Figura 38 - Alimentos em cozimento, após cozidos e o arrumadinho produzido.
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4.3.2.6. Cocção da refeição 4 

Outro ensaio realizado com o fogão solar multifocal consistiu na preparação de 

um café da manhã, a base de café, leite, cuscuz e ovos fritos.  

 Os quatro alimentos básicos café (30 g derramados em 1,0 litro de água), leite 

(60 g de leite em pó derramados em 400 ml de água), cuscuz (140 gramas de farinha de 

milho e 250 ml de água) e três ovos (180g) foram colocados no fogão solar multifocal as 

10:45 horas. 

  O café estava pronto após 30 minutos; o cuscuz após 30 minutos; o leite após 

15 minutos e os ovos após 10 minutos. Foram utilizadas as quatro parábolas do fogão 

solar multifocal.  

 A cuscuzeira utilizada para o preparo desse alimento a base de milho não era a 

maia adequada, pois seu diâmetro era bem inferior à área iluminada pela parábola, não 

absorvendo toda a energia concentrada no seu fundo.  Para o preparo do cuscuz outra 

cuscuzeira deveria ser utilizada, com maior diâmetro.  

 Não foi possível uma comparação com outros fogões solares, pois não se 

encontram dados relativos ao preparo desses alimentos, com exceção do preparo de ovos, 

com tempo similar. Em relação aos tempos obtidos em fogões convencionais a gás, os 

resultados são bem inferiores, porém não inviabilizam o uso do fogão solar multifocal 

para a preparação dos alimentos testados.  

  O ensaio foi realizado em julho de 2016, para uma temperatura ambiente media 

em torno de 31°C e radiação solar global média de 800 W/m² e radiação solar direta média 

de 560 W/m², sob boas condições solarimétricas.  

 Os alimentos preparados apresentavam boa estética e seus sabores foram 

apreciados por todos os que o degustaram, demonstrando a capacidade do forno solar 

multifocal para produzir o cozimento desses alimentos ensaiados. A Figura 39 mostra os 

alimentos em cozimento e após cozidos. 
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Figura 39 - Alimentos do café da manhã preparado no fogão solar multifocal. 

 

Durante os ensaios percebeu-se que a temperatura focal da parábola 4 era menor 

que a das outras três parábolas. Para explicar melhor essa constatação, partiu-se para um 

método de avaliação por imagem que pode esclarecer os motivos dessa inferioridade.  

As panelas fora repintadas e colocadas no foco, e constatou-se, após algumas 

horas de exposição, que a área focal gerada por cada parábola ficava marcada em cada 

panela. A Figura 40 mostra as panelas pintadas e a Figura 41 as regiões focais de cada 

parábola.  
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Figura 40 - Panelas com fundos pintados de preto para o ensaio de avaliação da 

área focal. 

 

Figura 41. Região focal de cada parábola do fogão solar multifocal 
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As regiões focais ficaram bem definidas e foram marcadas no fundo da panela 

para a determinação das suas áreas. A Figura 42 mostra as regiões focais proporcionadas 

por cada parábola. 

Figura 42. Região focal marcada em cada panela e suas respectivas parábolas. 

 

A técnica de análise de imagem utilizada conduziu a uma observação importante 

em relação a concentração dos raios provenientes da parábola no fundo da panela.  A 

parábola 2 foi a que apresentou um maior poder de concentração, seguida das parábolas 

1 e 3 e a parábola 4 foi a que apresentou o menor grau de concentração.  

Percebeu-se que na parábola 4 houve um maior grau de espalhamento da radiação 

refletida atingindo quase toda área do fundo da panela. Ou seja, na parábola 4 ocorreu 

um predomínio da radiação espalhada em relação a radiação concentrada.  

Esse efeito não produziu um aumento significativo nos tempos de cozimento nessa 

parábola, sendo viável e competitiva com as outras três, na produção da cocção dos 

alimentos escolhidos e ensaiados. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Como já foi mencionado o objetivo principal desse trabalho foi construir um fogão 

solar com parábola de compósito 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 

futuros trabalhos, no intuito de melhorar e otimizar o projeto. 

 

5.1. CONCLUSÕES  

1. O fogão solar multifocal mostrou-se viável para o fim de cozimento de alimentos, 

podendo trazer economia e minimizar problemas de ataque à ecologia, principalmente no 

que diz respeito ao desmatamento por uso da lenha; 

2. O fogão solar multifocal apresentou uma grande capacidade para cocção de 

alimentos, podendo produzir mais de uma refeição diária nas zonas rural e urbana; 

3. Sua operacionalidade é simples, de fácil manuseio de seu mecanismo de 

rastreamento solar;  

4. A regulagem focal do fogão solar possibilita  significativamente uma precisão na 

sua região focal; 

5. Caso o aparelho seja colocado em uma comunidade carente, o mesmo apresenta 

viabilidade devido a seu processo de fabricação simplificado; 

6.  Os tempos de cozimento dos alimentos ensaiados no fogão solar multifocal são 

competitivos com os tempos de cozimento apresentados na literatura solar para cocção 

de alimentos e superiores aos obtidos com o fogão convencional a gás para boas 

condições solarimétricas; 
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7. Todas as parábolas, fabricadas com diferentes materiais, apresentaram nível de 

perfeição adequado para produzirem uma zona focal de pequena área, proporcionando 

significativo fator de concentração; 

8. A parábola quatro foi a que apresentou o menor desempenho dentre as quatro do 

fogão solar multifocal; 

9. O fogão ensaiado no período de 9h as 13:30h demonstrou viabilidade quando tem 

boas condições solarimétricas; 

10. O fogão solar apresentou boa relação custo benefício, principalmente por usar um 

combustível quase inesgotável e abundante em nossa região; 

11. Tentou-se produzir o assamento de alimentos, bolos e tapiocas, porém a alta 

temperatura no foco, que atingia a panela, queimava os alimentos. Tentou-se o assamento 

utilizando-se uma panela dentro de outra para o combate a esse efeito, porém sem sucesso. 

 

5.2. SUGESTÕES 

1. Ensaiar o uso do fogão solar proposto em períodos de menor incidência da 

radiação solar direta do que as obtidas na da realização dos ensaios operacionalizados 

nesse trabalho; 

2. Fabricar outro fogão solar multifocal utilizando compósitos produzidos a partir de 

outros materiais. 
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