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RESUMO 

 

Apresenta-se um forno/fogão solar alternativo de baixo custo para ser utilizado nas 

operações de assar e cozinhar, que foi construído a partir de uma sucata de pneu. O pneu foi 

cortado na parte superior para aumentar a área de captação da radiação solar incidente. Utilizou-

se compósito a base de gesso, EPS (poliestireno expandido) triturado e água para revestir 

internamente a carcaça do pneu e o fundo da mesma para minimizar as perdas térmicas. Serão 

estudadas três configurações, onde serão utilizados dois tipos de parábolas refletoras. Uma 

confeccionada a partir de uma tampa de proteção de uma sucata de ventilador e outra a partir de 

uma urupema, peneira usada para comidas de milho. Acima da cobertura de vidro foi colocada 

uma estrutura com espelhos planos para refletir os raios incidentes para o interior do forno/fogão 

solar. A estrutura de sustentação do forno/fogão solar, com os movimentos necessários ao 

acompanhamento do movimento aparente do sol foi confeccionada utilizando uma sucata de 

cadeira giratória. O forno/fogão solar proposto apresenta maior viabilidade para a operação de 

assar. Obteve-se uma temperatura máxima no absorvedor em torno de 160° e interna em torno de 

120°C. Demonstrar-se-á as viabilidades térmica, econômica e de materiais do forno/fogão solar 

proposto. 

 

Palavras-chaves: forno/fogão solar, forno/fogão solar alternativo, reciclagem, baixo custo. 
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Abstract 

 

An alternative box-type solar cooker built starting from the scrap of a tire and a scrap of 

old office chair is presented, which principles functions are the effect greenhouse and the 

concentration. The tire served as structure for making of is the baking enclosure where the 

absorber (roasting pan 20x30cm) of the solar is located, being re-covered for a glass blade for the 

generation of the greenhouse effect isolated lateral and having deep its and for a composite the 

plaster base and EPS. Segments of plain mirrors had been placed in the laterals of the oven/cook 

for the concentration of the radiation and a reflecting parable was introduced in the baking 

enclosure for the exploitation of the incident reflected radiation inside of the oven/cook. The 

oven/cook is mobile to allow one better aiming of exactly in relation to the apparent movement of 

the sun. The thermal economic and of materials viabilities of the stove/cook in study will be 

demonstrate. The average internal temperature of the absorber was around 152,3°C and the 

internal temperature around 110°C. Will demonstrate that toits low cost and good thermal 

performance, represents basic characteristics for the viability of large use of such archetype, 

mainly for cooking the decreases and averages temperatures. One will reveal that the archetype in 

study is competitive with the box-type solar cooker conceived in the whole world. 

 

Words keys: Solar cooker, low cost, baking (cooking) food. 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

1.1. Apresentação do trabalho 

A queima de lenha para a cocção de alimentos corresponde a 27 % do total da lenha 

produzida, o que equivale a 26.530 x 103 toneladas, fazendo com que, dentro da matriz energética 

residencial brasileira, esse valor seja de 32% para dados de 2007 (Balanço Energético Nacional, 

2007). 

Em termos globais, a queima de lenha para a cocção de alimentos é utilizada por 2,5 

bilhões de pessoas, dos quais 23 milhões são brasileiros (World Energy Outlook, 2006). O uso da 

lenha para cozinhar dentro de casa leva a morte de 1,6 milhões de pessoas devido à poluição em 

ambientes internos (Organização Mundial de Saúde, 2005). 

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 (Balanço Energético Nacional, 2006).  

A lenha pode ser de origem nativa ou de reflorestamento. Seus principais constituintes são 

a celulose (41-49%), a hemicelulose (15-27%) e a lignina (18-24%) e seu poder calorífico 

inferior médio é de 4.200 kcal/kg (17,57 MJ/kg). 

Ela 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%. 

Os dois maiores setores consumidores de lenha são: 1) Carvoejamento, que consome  

44% da lenha produzida no Brasil e; 2) O setor residencial, que consome entorno de 27% da 

lenha. Nas residências, 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 20% do consumo (Balanço Energético 

Nacional, 2007). 

As principais indústrias consumidoras de lenha no país são: as produtoras de alimentos e 

bebidas; as de  cerâmicas e; as de papel e celulose. 



Capítulo 1. Introdução 2 

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 

conseqüente desertificação.  

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. 

Esses dados que mostram a massiva utilização da lenha, colocando em risco o ecossistema 

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. 

O uso da energia solar para fins de cozimento e assamento de alimentos é uma das 

aplicações mais antigas e difundidas dessa fonte energética, e tem como principal característica 

sua função social. É maravilhoso constatar que pessoas na África utilizam massivamente o fogão 

e/ou forno solar, contribuindo para uma política de não utilização da lenha, que contribui 

decisivamente para o desequilíbrio ambiental de nosso planeta. 

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 fogão e/ou forno solar na caatinga pode 

amenizar essa situação possibilitando ao sertanejo uma melhor condição de vida. 

Aproveitando a energia que vem do sol, o fogão e/ou forno solar transforma a radiação solar 

em calor para o preparo de alimentos, reduzindo o esforço do sertanejo na busca de lenha e, 

ainda, contribuindo para a preservação da natureza, possibilitando o aumento da capacidade de 

remoção do dióxido de carbono da atmosfera e a redução das concentrações deste gás de efeito 

estufa. 

Segundo o engenheiro Bezerra (2001), 30% da madeira retirada da caatinga do nordeste 

brasileiro transforma-se em lenha para cozimento de alimentos. Com a utilização dos fogões e/ou 

fornos solares será possível economizar até 55% dessa lenha evitando o desmatamento. Esse 
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mesmo autor informa que a principal vantagem do uso do fogão e/ou forno solar é a 

disponibilidade de energia gratuita e abundante, além da ausência de chamas, fumaça, perigo de 

explosão e incêndios. 

No LMHES (Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar) já foram construídas 

várias gerações de fogões e fornos solares, utilizando materiais convencionais e alternativos. O 

presente trabalho apresenta um protótipo de forno/fogão solar destinado a assar e cozer 

alimentos, construído a partir de uma sucata de pneu. Representa uma forma de reciclagem desse 

elemento de difícil e longa decomposição. Determinou-se para qual operação o protótipo é mais 

eficiente, se para cozer ou assar alimentos. 

O forno/fogão solar proposto é um protótipo solar de média concentração que trabalha 

com dois efeitos, o estufa e a concentração, destinado ao uso doméstico em zonas rurais e 

urbanas, no período de 9:00h às 16:00h. Destina-se, principalmente, a operação de assar 

alimentos, tais como pães, bolos, pizzas, entre outros.  

A principal inovação do trabalho foi à transformação de uma sucata de pneu em 

forno/fogão solar. Idealizou-se sua geometria, seu layout e os elementos constituintes, e 

utilizaram-se materiais de baixo custo. 

 Outra inovação do trabalho foi a introdução de uma parábola refletora no interior do 

forno para concentrar a radiação solar incidente no fundo do absorvedor, onde são colocados os 

alimentos postos a assar. Tal parábola foi obtida através do uso de uma tampa de proteção de um 

ventilador com diâmetro de 360 mm. Outra parábola refletora foi utilizada, constituindo-se numa 

contribuição para melhorar o desempenho do forno/fogão solar proposto, obtida a partir de uma 

urupema (peneira indígena feita em palha com geometria definida). Revestiu-se a mesma com 

pequenos segmentos de espelho de 2,0 mm de espessura para a obtenção da superfície refletora 

do forno/fogão solar. A urupema foi adquirida ao preço de R$ 6,00 e tem 430 mm de diâmetro. 

A utilização da parábola feita a partir de uma urupema representa uma contribuição 

científica social importante, uma vez que para a fabricação da parábola refletora não é necessário 

a utilização de modelo matemático para a definição de sua forma. Isso contribui para a 

viabilidade de repasse da tecnologia de fabricação do forno/fogão solar em estudo para 

comunidades de baixa renda, que podem até gerarem renda com a sua fabricação e 

comercialização. 

O protótipo apresenta ainda duas outras características destacáveis, que são:  
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1) Uso de um sistema refletor para direcionar os raios solares para o interior do 

forno/fogão solar. Tal sistema apresenta um perfil que se aproxima de uma parábola, 

aumentando a área de captação da radiação e de reflexão dos raios para o interior do 

forno/fogão solar. O sistema foi construído utilizando-se canos e conexões de PVC, 

que dão suporte a segmentos de espelhos de 2,0 mm de espessura. 

2) A utilização de um material compósito para minimizar as perdas térmicas do 

forno/fogão solar em substituição a lã de vidro convencionalmente utilizada, que tem 

como principal desvantagem o fato de comprovadamente ser cancerígena. 

                 

As principais características desse forno são seu baixo custo e seus fáceis processos de 

construção e montagem.  

1.2. Objetivos 

    1.2.1. Objetivo geral 

 Estudar as viabilidades térmica, econômica e de materiais do forno/fogão solar 

construído. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

    1. Projetar um forno/fogão solar tipo caixa a baixo custo a partir de uma sucata de um 

pneu; 

   2. Descrever e analisar todas as etapas do seu processo construtivo; 

   3. Ensaiar tal protótipo para vários tipos de alimentos, comparando o tempo de cozimento 

com os fogões descritos na literatura; 

   4. Demonstrar as facilidades de montagem, desmontagem e transporte do protótipo 

construído; 

 5. Determinar a maior viabilidade do protótipo. Se como fogão na operação de cozer 

alimentos ou como forno na operação de assar alimentos. 

O estudo proposto está dividido em cinco capítulos que têm as seguintes abordagens: 

• O capítulo 1 faz a apresentação do trabalho, apontando suas principais inovações e 

seus objetivos gerais e específicos; 

• O capítulo 2 apresenta o estado da arte dos fogões e fornos solares; 
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• O capítulo 3 apresenta a proposta em estudo, mostrando o forno/fogão solar 

construído, seus princípios de funcionamento e seus processos de fabricação e 

montagem. Apresenta também a metodologia experimental empregada; 

• O capítulo 4 mostra os resultados e as discussões dos dados obtidos no 

levantamento de desempenho do sistema proposto; 

• O capítulo 5 trata das conclusões e sugestões para trabalhos futuros, em função da 

análise dos resultados obtidos. 



Capítulo 2 

ESTADO DA ARTE 
 

Como o presente trabalho tem como objeto de estudo um forno/fogão solar tipo caixa 

far-se-á agora uma revisão bibliográfica sobre a importância da fonte energética solar, como 

também a respeito do uso de fogões solares como elemento de promoção social e de combate 

ao desequilíbrio ecológico mostrando exemplos de suas aplicações em todo o mundo. 

Abordar-se-á também os concentradores solares uma vez que o forno/fogão trabalha 

com os efeitos da concentração, através das lâminas de espelhos planos colocados acima do 

recinto de cozimento do forno/fogão e no seu interior através da parábola refletora. 

(QUEIROZ, 2005; LION, 2007; SOUZA, 2004; SOUZA, 2005; MELO, 2006; FILHO, 

2008; SOUZA, 2008).  

 

 

2.1. A energia solar  

Os países tropicais, devido a suas posições geográficas, que favorece a alta incidência 

de radiação solar, 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 1010GWh, em quase todo o ano, sendo o nordeste uma 

das regiões com maior incidência solar anual (QUEIROZ, 2005). 

A radiação solar constitui-se numa inesgotável fonte energética possuindo também, 

um grande potencial de utilização por meio de sistemas de captação e conversão em outras 

formas de energia. 

O aproveitamento dessa radiação pode ser dividido, conforme a aplicação, em quatro 

grupos distintos: aplicações térmicas em geral, obtenção de força motriz diversa, obtenção de 

eletricidade e obtenção de energia química.  

 

2.2. Potencial solar 

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.  

Considerando-se que a incidência solar sobre as massas continentais em um ano 

corresponde a 1,74 x 1011GWh e que o consumo energético anual atual corresponde a 1,5 x 
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8
GWh, 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. 

Considerando-se toda a área da Terra, a disponibilidade aumenta para 1,02 x 1013GWh 

(LION, 2007). 

2.3. Os coletores solares de média concentração 
 
  Os coletores de média concentração permitem obter uma zona fortemente iluminada 

denominada de foco, na qual estão posicionados os absorvedores. As superfícies cilíndricas 

ou cilíndrico-parabólicas permitem obter foco linear e as superfícies esféricas, semi-esféricas 

e parabolóides produzem focos pontuais. As superfícies cônicas dão também origem a focos 

lineares, assim como as superfícies parabólicas formadas por segmentos de espelhos planos 

tencionados, permitem a obtenção de focos pontuais (LION, 2007, FILHO, 2008). 

As Figuras 2.1 e 2.2 apresentam, esquematicamente, o principio de focalização pontual 

e linear em função da geometria do coletor.  

 

 

 

 

 

 

 

                         (a)                                                               (b) 

Figura 2.1. Focalização pontual em função da geometria da superfície refletora. (a) 

Focalização tipo espelhos paralelos. (b) Focalização tipo parabólica.    

 

 

 

 

 

           (a)                     (b) 

Figura 2.2. Focalização linear em função da geometria da superfície refletora. (a) Focalização 

tipo tronco-cônica. (b) Focalização tipo cilindro-parabólica. 
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 Na realidade, tanto a focalização linear quanto a pontual, são conceitos estritamente 

teóricos, uma vez que na prática, por mais bem construídos que sejam, dificilmente serão 

eliminados todas as imperfeições e desvios óticos decorrentes dos processos construtivos.  

Deste modo, o coletor de focalização linear apresenta efetivamente uma área focal retangular 

e o de focalização pontual uma área focal circular ou elipsoidal. As geometrias mais 

empregadas nesses tipos de coletores são: 

 

GRUPO I  

a) CILÍNDRICA; 

b) CILINDRO-PARABÓLICA; 

c) TRONCO-CÔNICA; 

d) TRONCO-CÔNICA SUCESSIVAS; 

e) ENVOLVENTE DE CÍRCULO. 

GRUPO II 

a) SEMI-ESFÉRICA; 

b) PARABÓLICA; 

 As geometrias do grupo I são coletores de focalização linear. O grupo II define os 

coletores de focalização pontual.  

O princípio de funcionamento destes coletores é o de concentrar radiação solar 

mediante procedimentos ópticos, antes de sua transformação em calor. Dessa forma, a 

radiação solar incidente no concentrador através de uma superfície é refletida, sendo refratada 

ou absorvida por uma superfície menor, para em seguida ser transformada em energia térmica.  

Os coletores concentradores podem ser classificados em função do fator de 

concentração solar, definido pela relação:. 

absorvedor do iluminada Área

éticaeletromagn energia da captação de Área
C =  

 

De acordo com esse parâmetro os concentradores dividem-se em: 

� De alta concentração (C > 10). São os que mediante dispositivos especiais e precisos de 

foco e seguimento da trajetória solar, alcançam no receptor uma alta densidade de energia. 

 

� De média e baixa concentração (2 < C < 10). São os que não utilizam dispositivos 

especiais de focalização e seguimento permanente da trajetória do sol. Exigem apenas a 
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modificação de seu posicionamento em relação ao sol algumas vezes por ano, função de C, 

como mostrado na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1. Fatores de concentração e numero anual de ajustes do concentrador. Fonte: 

Dissertação de mestrado de Queiroz 2005. 

Fator de concentração Ajustes 

C = 2 a 3 4 vezes por ano 

C = 3 a 6 8 vezes por ano 

C = 10 80 vezes por ano. 

 

Os coletores concentradores parabólicos por reflexão são formados por uma superfície 

parabólica refletora (espelho, alumínio anodizado, etc.) que capta a radiação solar e a 

concentra no foco. Os raios refletidos são enviados a um elemento receptor, que os absorve, 

transformando em calor, que em seguida é transferido a um fluido de trabalho.  

 

2.4. 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/fogão 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 o mesmo, 

temperatura em torno de 200°C. Esquentava azeite, retendo parte do calor por várias horas 

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

No século XX houve utilização massiva dos combustíveis fósseis, possibilitando o uso 

de energia relativamente barata por quase todas as camadas da população; o mundo 

industrializado esqueceu as antigas e simples técnicas naturais e somente no último terço 
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desse século, quando começaram a surgir os problemas resultantes da distribuição dos 

produtos petrolíferos e pela crescente contaminação causadas por 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. 

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 parabolóides. 

No LES/UFRN essa linha de pesquisa tem merecido destaque, já tendo sido objeto de 

três dissertações de mestrado e vários trabalhos científicos. Já foram construídas várias 

versões de fogões a concentração e do tipo caixa. 

Os fornos solares atualmente têm sido massivamente usados para a cocção de 

alimentos e esterilizar água na Índia, China, Quênia, Afeganistão e Senegal em zonas onde 

existem escassez de combustíveis sólidos como, por exemplo, lenha e carvão. 
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2.5. Tipos de fogões solares 

Os fogões solares são dispositivos especiais que por intermédio da luz solar servem 

para 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. Far-se-á uma abordagem sobre os fogões solares tipo caixa, objeto do presente 

trabalho. 

Até o presente momento muitos estudos e experiências têm sido feito no mundo 

inteiro com fogões solares, principalmente em nível de laboratório, no entanto existe uma 

grande necessidade de padronização para tornar o fogão solar um produto com características, 

modelos e tipos assimilados e aceitos pela população.  

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

ou levemente côncavo. Caracterizam-se por permitirem a obtenção de temperaturas de no 

máximo 150 ºC, eles demoram a aquecer e sua operacionalização geralmente não é fácil. Por 

outro lado têm a vantagem de poder funcionar praticamente sem a intervenção do usuário, 

mantendo o alimento aquecido durante um tempo prolongado, 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. 

São construídos com materiais de baixo custo, ainda que seja improvável seu uso para 

todos os dias do ano. Podem-se construir modelos de fácil transporte, leves e dobráveis. É 

possível estar acoplado a um sistema auxiliar que utiliza gás como combustível. 

Pode-se retirar a comida e completar o seu cozimento por via tradicional no caso do 

céu estar nublado. Algumas experiências têm demonstrado que muitos processos de cocção 

podem realizar-se a 75ºC, durante mais de duas horas. 

Esse tipo de fogão encontra ampla aplicação em todo mundo, principalmente na Ásia e 

na África, destacando-se a Índia e a China, como sendo os países que mais tem investido em 

programas sociais que viabilizam a construção de fogões solares a baixo custo, para uma 

utilização significativa por parte de seu povo.   

2.6. Recentes contribuições técnicas do estudo de fogões solares tipo caixa 

Frente ao panorama mundial no qual o aquecimento global é fato, devido a contínuas 

emissões de dióxido de carbono e de metano na atmosfera terrestre, muitos estudos e debates 

têm sido realizados em todo o mundo, visando a mitigação dos fatores que influenciam esse 

fenômeno ambiental global.  



Capítulo 2. Estado da Arte 
 

 

12 

Em 2007, Araújo, et. al. apresentaram no I Congresso Brasileiro de Energia Solar 

realizado em Fortaleza, um estudo sobre a utilização do fogão solar tipo caixa para secagem 

de alimentos em comunidade de baixa renda. Ao mesmo tempo apresentaram uma proposta 

de estudo de eficiência de potência do fogão solar tipo caixa – analogia com trocadores de 

calor. Apresentaram também uma proposta para a desinfecção de água que consistia na 

colocação de garrafas pet cheia de água contaminada no interior de um fogão solar tipo caixa 

e, por último, abordaram nesse mesmo encontro a questão do acesso da população de baixa 

renda a energia térmica solar através dos projetos de eficiência energética.  

No IV CONEM – Congresso Nacional de Engenharia Mecânica realizado em 2004, 

Souza et.al., publicaram um trabalho sobre a utilização de um fogão solar modulado à 

concentração para aplicação em camping e comunidades rurais, para a cocção de alimentos. 

No 18th COBEM – International Congress of Mechanical Engineering, 2005, Souza 

et. al., publicaram artigo, no qual estudaram um fogão solar à concentração para a cocção de 

alimentos. 

No V CONEM de 2006, Souza et.al., publicaram um trabalho sobre a utilização de um 

fogão solar alternativo a baixo custo, objeto do presente trabalho, para a operação de assar 

alimentos. 

No 19th COBEM de 2007, Souza et. al., publicaram artigo que mostrava os resultados 

do estudo de um fogão solar de dois focos para o cozimento de alimentos, comparando seus 

resultados com os obtidos pelos fogões solares convencionais à concentração unifocais 

Na esfera internacional, a Asociación Española de Energia Solar e a International 

Solar Energy Society promoveram em Vigo, Espanha, em junho de 2008, o XIV Congreso 

Ibérico y IX Congreso Iberoamericano de Energía Solar, no qual pesquisadores de todo o 

mundo, apresentaram trabalhos versando sobre a utilização de fogões solares tipo caixa. 

Alguns trabalhos de destaque são citados a seguir: 

• Análise da redução da emissão de dióxido de carbono a partir da substituição 

da lenha pelo uso do fogão solar tipo caixa (Neto, J.G.C. et. al.);  

• Projetando a construção de uma cozinha escola experimental solar em Sergipe 

(Teixeira, O.A., et. al.);  

• Forno solar como mecanismo de apropriação de mais energia pela população 

de baixa renda no Brasil - Vital Brazil,O.A. et. al.); 

• Cocina solar tipo cajá confeccionada com material compuesto - Souza, L.G.M. 

et. al..  La cocina solar tolokatsins 3 - Ricon, E.A; Lentz, E.A.   
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• Cocinas solares, dos modelos de transferência – Chile Y Portugal (Serrano, 

R.P; Ruivo, C.R). 

• Melo, em 2008, demonstrou a viabilidade de utilização de um forno/fogão 

solar construído a partir de uma sucata de um fogão convencional a gás, em 

dissertação de Mestrado do programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mecânica da UFRN. 

Entidades como a UNESCO e a Aparelhos de Cocção Solar Internacional (SCI) do 

inglês Cocção Solar Internecional, desenvolvem e financiam projetos que visam o uso de 

fogões solares em países africanos como Zimbabwe e Kenia. 

No Kenia, a SCI financiou um programa que permitiu a compra de fogões solares para 

mais de 15.000 famílias que vivem nos campos de refugiados. Um programa de construção de 

fogões solares no Peru a cargo de uma organização filantrópica chamada Peru Children´s 

Trust (Confiança nas Crianças Peruanas) utiliza a mão de obra de 100 crianças pobres 

oferecendo assistência às famílias em saúde e educação. 

Os fornos solares são usados em situações reais, em várias partes do mundo como 

pode ser visto nas Figuras  2.4 a 2.16. 

Um exemplo desses equipamentos é o "Minimum", um fogão solar tipo caixa, muito 

fácil de construir, a partir de duas caixas de papelão, folha de alumínio e um saco plástico no 

lugar do vidro (BEZERRA, A.M).  

 

     

Figura 2.3. Fogão solar de caixa desmontável (BEZERRA, A.M). 
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Figura 2.4. Fogão solar de painel de Bernard. 

 
 

 

 

Figura 2.5. Fogão chama celeste de Joe Radabaugh. 
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Figura 2.6. Forno construído de tijolos de lama e esterco na Ladakh. 

 

 
 

      
Figura 2.7. Fogão-cesta trançado por uma mulher da Eritréia. 
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Figura 2.8. Fogão SolarChef do Centro para Tecnologia Rural no Nepal. 
 

 
 

Figura 2.9. Fogão solar com três segmentos de espelhos fabricado nos Estados Unidos.  
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Figura 2.10. Fogão solar feito de uma tina de metal por Jay Campbell. 
 
 

 
 

Figura 2.11. Fogão solar feito em um buraco no chão por Said Shakerin. 
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Figura 2.12. Fogão solar de caixa aberta Refletora. 

 
 
 

.   
 
 

Figura 2.13. Painel tipo fogão solar “HotPot”. México 2003. 
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. 
 

 
 

Figura 2.14. Forno solar Villager para cozimento de grandes volumes. 
 
 

 
Figura 2.15. Vendedora de Fogão Forno solar Maina Manunure em Harare, Zimbábue 



 

Capítulo 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O forno/fogão solar proposto utiliza uma sucata de pneu com as seguintes 

dimensões: diâmetro (d) – 0,67 m e altura (h) – 0,20 m. Colocou-se um compósito a 

base de gesso, EPS (isopor) triturado e cimento recobrindo a concavidade e o fundo do 

pneu, e a essa estrutura que diminui as perdas térmicas do forno/fogão solar (Figuras 3.2 

e 3.3), foi aderida uma chapa metálica.  

Todo o interior do forno/fogão solar foi pintado com tinta preto fosco para uma 

melhor absorção da radiação solar incidente. 

Também se utilizou segmentos de espelho colados na chapa lateral para estudar 

comparativamente a configuração que permite a obtenção de uma maior eficiência: uma 

maior área de superfície absorvedora ou uma maior área de superfície refletora no 

interior do forno/fogão solar. 

Confeccionou-se uma parábola refletora para ser colocada no interior do 

forno/fogão solar, a partir de uma grade de proteção de ventilador e superfícies 

refletoras foram colocadas na parte superior do forno/fogão solar para refletirem os 

raios solares para dentro do mesmo, concentrando-os na fôrma absorvedora. 

Confeccionou-se, também, outra superfície refletora parabólica a ser colocada no 

interior do forno/fogão solar utilizando uma urupema, peneira de origem indígena, 

recoberta com segmentos de espelhos planos de pequena área. 

Utilizou-se como cobertura do forno/fogão solar um vidro plano circular 

transparente de 3,0 mm de espessura e dividido em duas partes. Fez-se uma abertura 

central na cobertura de vidro, tendo um vidro circular como cobertura, para a colocação 

e retirada dos alimentos postos a assar ou cozer. 

A estrutura de sustentação do forno/fogão solar foi confeccionada a partir de 

uma sucata de cadeira com rodízios e apresenta movimento giratório para facilitar o 

manuseio do forno/fogão solar. 

O processo de fabricação do forno/fogão solar proposto foi composto das 

seguintes etapas: 

1. Aumento do diâmetro da abertura do pneu, utilizando ferramenta de serra 

manual e estilete – para aumentar a área de captação da radiação solar incidente fez-se 

um corte em uma das fazes do pneu, aumentando-se o seu diâmetro, passando a abertura 
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de 46 cm para 55 cm. Essa alteração promoveu um aumento de área de 0,17 m² para 

0,24 m², correspondente a 41,0%. A Figura 3.1. mostra o procedimento efetuado.  

   

 

 

 

Figura 3.1. Aumento do diâmetro lateral face 1 do pneu. 

 

 

2. Colocação de compósito para recobrir a concavidade e o fundo do pneu - 

um compósito a base de gesso, EPS (isopor) triturado, areia e cimento foi colocado 

recobrindo a concavidade e o fundo do pneu, e a essa estrutura que diminui as perdas 

térmicas do forno/fogão solar, foi aderida uma chapa metálica. A Figura 3.2 mostra o 

revestimento lateral do pneu e a Figura 3.3 o revestimento da face 2 do pneu. Na 

preparação do compósito foram utilizadas as seguintes proporções, em volume, para cada 

constituinte: 1,0 gesso, 1,0 EPS (poliestireno expandido), 0,33 cimento, 0,33 areia, e 0,3 do 

volume total da mistura de água.  
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Figura 3.2 Lateral do pneu revestido com compósito para diminuir perdas 
térmicas. 

   

Figura 3.3. Revestimento da face 2 do pneu com compósito para diminuir perdas 
térmicas pelo fundo. 

3.  Fixação e pintura da chapa de zinco na lateral interna e no fundo do pneu 

– utilizou-se cola de contato para a adesão da chapa ao compósito. A Figura 3.4 mostra 

a chapa metálica colocada sobre o compósito; 

 

Figura 3.4. Colocação de uma chapa metálica no fundo e na lateral interna do 
pneu 

 Chapa 

metálica 
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4. Fabricação da parábola refletora 1. 

4.1.  Recobrimento da grade do ventilador com o material compósito 

obedecendo ao perfil da parábola. O compósito foi o mesmo utilizado para o isolamento 

do pneu. Com as mesmas proporções de mistura. 

4.2.  Recobrimento da parábola - A parábola obtida foi revestida com 

segmentos de espelhos planos de pequenas dimensões, formando a superfície refletora 

da mesma.  A Figura 3.5 mostra a parábola refletora obtida a partir da grade de proteção 

de um ventilador. 

           

Figura 3.5.  Grade de proteção do ventilador e parábola refletora montada. 

 

5. Fabricação da parábola refletora 2 usando urupema. 

5.1.   Corte dos espelhos – utilizou-se um diamante profissional montado em 

uma ferramenta que permite corte circular. A Figura 3.6 e 3.7 mostra o procedimento de 

corte dos espelhos; 

   

Figura 3.6. Corte dos espelhos utilizando ferramenta apropriada para cortes 
circulares. 
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Figura 3.7. Corte dos espelhos utilizando ferramenta apropriada para cortes 
circulares. 

5.2.  Recobrimento da urupema com espelhos obedecendo ao perfil da 

parábola -       Os segmentos de espelhos cortados foram colados na urupema através do 

uso de cola de contato. A Figura 3.8 mostra o processo de obtenção da parábola 

refletora a partir da urupema. 

 

 

Figura 3.8. Recobrimento da urupema com espelhos. 
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6. Corte do vidro e da tampa de cobertura do espaço para colocação e 

retirada dos alimentos postos a assar – utilizou-se a mesma ferramenta já descrita no 

item 5.1. A Figura 3.9 mostra o vidro de cobertura do forno/fogão solar; 

   

Figura 3.9.  Vidro de cobertura, tampa do forno/fogão solar. 

 

7.  Corte dos tubos de PVC e espelhos para a montagem da superfície 

refletora externa – utilizou-se serra metálica e ferramenta de diamante. 

8.  Confecção da estrutura da superfície refletora externa – utilizaram-se os 

tubos de PVC já cortados, joelhos e tês de PVC de ½”. Foram feitos rasgos nos tubos de 

PVC para encaixar os espelhos já cortados. A figura 3.10 mostra a estrutura da 

superfície refletora externa já montada. 

 

   

Figura 3.10 - Estrutura da superfície refletora externa já montada. 

 

9.  Confecção da estrutura de fixação da superfície refletora externa ao 

forno/fogão solar, com regulagem para seguimento solar – foram utilizadas barras 
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metálicas e um parafuso de fixação. A figura 3.11 mostra a estrutura de fixação da 

superfície refletora externa para regulagem do seguimento solar. 

 

 

Figura 3.11 - Estrutura de fixação da superfície refletora externa para regulagem 
do seguimento solar. 

 

10.  Confecção da estrutura de sustentação do forno/fogão solar - obtida a 

partir de uma sucata de uma cadeira giratória. A Figura 3.12 mostra a estrutura 

confeccionada. 

 

Figura 3.12. Estrutura de sustentação do forno/fogão solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucata de 

uma cadeira 
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O processo de montagem do forno/fogão solar foi composto das seguintes 

etapas: 

1. Colocação da parábola refletora 2 na parte interna do forno. A Figura 

3.13 mostra o forno/fogão solar com parábola feita com a tampa do ventilador e após a 

colocação da urupema. 

   

Figura 3.13 – Colocação da urupema na parte interna do forno/fogão solar. 

  

2.  Colocação de uma grade para depositar as formas para pôr os alimentos. 

Figura 3.14 mostra a grade já no compartimento interno do forno/fogão solar. 

 

 

Figura 3.14 - Grade já no compartimento interno do forno/fogão solar. 
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3. Colocação as superfície de cobertura e da tampa da abertura central. 

Figura 3.15 mostra a colocação da cobertura do forno/fogão solar. 

 

   

 

   

Figura 3.15 - Colocação da cobertura do forno/fogão solar. 

 

4. Montagem da estrutura de sustentação do forno/fogão solar. Figura 3.16 

mostra a montagem da estrutura de sustentação. 

  

Figura 3.16 Montagem da estrutura de sustentação. 
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5. Montagem da estrutura da superfície refletora externa - acoplando-se os 

tubos nos tês e joelhos e colocando-se os segmentos de espelhos de 0,2 m x 0,1 m, 

obteve-se a superfície refletora externa. As figuras 3.17, 3.18 e 3.19 mostram detalhes 

da superfície externa refletora e de sua fixação a base do forno/fogão solar; 

    

  

Figura 3.17 Montagem da superfície externa refletora e de sua fixação a base do 

forno/fogão solar. 

  

  

Figura 3.18. Superfície refletora externa. 
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Figura 3.19. Dispositivo para regulagem de inclinação vertical para 
acompanhamento do movimento aparente do sol. 

6. Fixação do pneu na estrutura de sustentação. A figura 3.20 mostra a 

colocação do forno/fogão solar na base de sustentação. 

 

  

A figura 3.20 - Colocação do forno/fogão solar na base de sustentação. 

 

7. Utilizou-se também uma configuração onde a chapa metálica que 

recobria a lateral do pneu foi recoberta por segmentos de espelhos formando uma 

superfície lateral refletora. A Figura 3.21 mostra a superfície refletora lateral obtida. 

 

Parafuso de fixação 
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Figura 3.21. Superfície refletora que recobre a lateral interna do pneu. 

 

3.2. Procedimento experimental  

 Foram testadas três configurações para o levantamento de desempenho do 

forno/fogão solar construído: a configuração 1 é a que utiliza a parábola refletora 

construída a partir de uma tampa de proteção de ventilador, com a superfície lateral 

interna e fundo do pneu recobertos por chapas metálicas; a configuração 2 que utiliza  a 

parábola refletora construída a partir de uma tampa de proteção de ventilador, com a 

superfície lateral interna do pneu recoberta por segmentos de espelhos e a configuração 

3 que utiliza  a parábola refletora construída a partir de uma urupema, com a superfície 

lateral interna do pneu recoberta por segmentos de espelhos. A tabela 3.1 mostra o 

resumo das três configurações citadas anteriormente. 

 

Tabela 3.1. Resumo das configurações. 

Configuração 1 Configuração 2 Configuração 3 

Parábola com grade 

protetora de ventilador 

+ chapas absorvedoras 

no fundo e laterais do 

pneu. 

Parábola com grade 

protetora de ventilador 

+ espelhos laterais 

Parábola da upurema + 

espelhos laterais 

 

Durante seis dias, sendo dois dias para cada configuração, foram realizados 

ensaios sem carga, onde foram medidos dados de temperatura interna, da chapa 

absorvedora interna do forno/fogão solar e superfície absorvedora (assadeira) com o 
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objetivo de verificar a configuração que obteríamos maiores valores máximos e médios 

de temperaturas. 

Após a verificação citada anteriormente, realizou-se durante cinco dias, 

cozimento e assamento de alimentos (pão de queijo, pizza, arroz, macarrão, carne e 

bolo) e ferveu-se água medindo as temperaturas da superfície absorvedora, do interior 

do forno/fogão solar, da temperatura da água posta a aquecer e dos alimentos postos a 

assar e cozinhar. A depender do ensaio as leituras eram realizadas a cada 5, 10 ou 15 

minutos, no período de 9:00 h às 14:00 h. 

Para ferver a água colocou-se em uma assadeira 1,0 litro de água, retirada da 

torneira, a uma temperatura de 35°C no interior do forno/fogão solar e mediu-se a 

evolução da temperatura a cada cinco minutos.  

Outro teste realizado foi o cozimento de macarrão e arroz, nas quantidades de 

250 g e 334,6 g, respectivamente, medindo-se o tempo de cozimento e os níveis de 

temperatura no interior do forno/fogão solar, superfície absorvedora e do alimento.  

Também se assou bife de chã de dentro, pão de queijo tipo minas e pizza 

medindo-se a temperatura da superfície absorvedora, a temperatura interna e o tempo de 

cozimento. 

O teste final consistiu em assar um bolo sabor chocolate com cerca de 800g, 

medindo-se o tempo de assamento e os níveis de temperatura no interior do forno/fogão 

solar, na superfície absorvedora e interna do bolo. 

Para avaliar as perdas térmicas do forno/fogão solar construído mediu-se no 

período de maior incidência de radiação solar global, entre 11:00h  e 13:00h, as 

temperaturas da parte externa do pneu, parte interna do forno/fogão solar, do vidro de 

cobertura e da parte inferior do forno/fogão solar proposto. 

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

acoplados a um termômetro digital da marca MINIPA MT-914 com faixa de leitura 

entre -70°C a 1200°C, precisão de 0,1°C e com erro máximo em torno de 2,0 %; 

A radiação solar global foi medida com um radiômetro construído no LMHES 

da UFRN. A Figura 3.22 mostra o forno/fogão solar alternativo proposto em teste. 
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Figura 3.22.  Fogão solar em teste de assamento e cozimento. 

 

3.3. Balanço potência do forno/fogão solar  

 O balanço   da potência para o forno/fogão solar construído é apresentado a 

seguir. A Figura 3.23 e 3.24 mostra um diagrama esquemático de todas as radiações, 

seja ela global ou direta que incidem no 

interior e exterior do forno/fogão solar.  

Potência da radiação solar global = 750 W /  m2

Potência da Radiação solar direta = 600 W /  m2

Potência da Radiação Incidente

Pre Pg
Pef

Pretp
Pgtp

Ppf

Pbp

 

 

Figura 3.23 – Balanço do potencial do forno/fogão solar. 

Potência Significado 

Pre 
Potência da reflexão dos espelhos da 

parte superior 

Pg 
Potência da radiação solar global que 

incide diretamente 

Pef Potência que entra no forno 

Pgtp 
Potência solar global que incide 

diretamente na tampa da panela 

Pretp 
Potência refletida pelos espelhos 

externos que incide na tampa da panela 

Pbp Potência total na base da panela 

Ppf Potência perdida pelo forno. 
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Figura 3.24. Balanço das potências do forno/fogão solar construído. 

As radiações solares incidentes sobre a tampa superior e sobre os espelhos externos 

entram no forno/fogão solar de duas formas: como radiação solar global incidente sobre 

a tampa de vidro e como radiação solar direta refletida pelos espelhos externos. Tanto a 

radiação solar global quanto a radiação solar direta refletida pelos espelhos externos 

incidem sobre a parte superior da panela, a área útil da parábola e a área restante da 

base. As equações referentes ao balanço energético são apresentadas a seguir. 

 
a. Potência estimada que entra no forno/fogão solar (Pef) 

 
A potência que entra no forno/fogão solar provém de duas fontes: da radiação 

solar global incidente na cobertura do forno/fogão solar e da radiação solar direta 

refletida nos espelhos externos situados no topo do forno/fogão solar. A equação 3.1 

mostra a potência total que entra no forno/fogão solar. 

                        (3.1) 

Sendo:  

Pef = Potência que entra no forno/fogão solar (W); 

Pg  = Potência da radiação solar global que incide diretamente no forno/fogão 

solar (W); 

Pre = Potência da reflexão dos espelhos da parte superior do forno/fogão solar 

(W). 
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Para o cálculo das potências de entrada no forno/fogão solar utilizam-se as 

equações 3.2 e 3.3 mostradas a seguir. 

 

           (3.2) 

             (3.3)        

  

Sendo: 

Ig = Radiação instantânea global que entra no forno/fogão solar = 750 W/m2; 

Id= Radiação instantânea direta que entra no forno/fogão solar = 600 W/m2; 

ρe = Refletividade do espelho = 0,95; 

τv = Transmissividade do vidro = 0,85; 

Av = Área do vidro = 0,221 m2; 

Aue = Área útil dos espelhos = 0,65 m2. 

 

b. Potência estimada que chega a tampa da panela (Ptp) 

A Figura 3.25 mostra um diagrama esquemático das potências que chegam à tampa da 

panela. Sendo as equações 3.4, 3.5 e 3.6 usadas para obter a potência total que chega a 

tampa da panela. 
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Radiação solar global = 750 W /  m2

Radiação Incidente

Pre Pg
Pef

Pretp
Pgtp

 

Figura 3.25. Potência estimada que chega à tampa da panela. 

 

              (3.4) 

Sendo: 

                (3.5) 

                (3.6) 

Sendo: 

Ptp = Potência que chega à tampa da panela (W); 

Pgtp = Potência solar global que incide diretamente na tampa da panela (W); 

Pretp = Potência refletida pelos espelhos externos que incide na tampa da panela (W); 

Pg = Potência da radiação global que incide diretamente no forno/fogão (W); 

Pre = Potência da reflexão dos espelhos da parte superior do forno/fogão (W); 

Atp = Área da tampa da panela = 0,060 m2; 
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Av = Área do vidro = 0,221 m2. 

 

c. Potência estimada que chega à parábola (Pcpr) 

O cálculo dessa potência emprega as equações 3.7, 3.8 e 3.9. A Figura 3.26 

mostra um diagrama esquemático das potências que chegam à parábola. 

Radiação Incidente

Pre Pg
Pef

PgprPrepr

 

Figura 3.26. Potências estimadas que chegam à parábola. 

                           (3.7) 

Sendo:  

              (3.8) 

                  (3.9) 

 

 

Sendo: 

Aup= Área útil da parábola (m2). 
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Abf = Área da base do forno = 0,221 m2. 

Pcpr  =  Potência solar que chega à parábola (W); 

Pgpr  =  Potência solar global que incide na parábola (W); 

Prepr = Potência solar refletida que incide na parábola (W); 

Pg = Potência da radiação solar global que incide no forno/fogão (W); 

Pre = Potência da reflexão dos espelhos da parte superior do forno/fogão (W). 

 

d. Potência estimada que chega à base da panela (Pbp) 

 O fator 0,8 corresponde à fração da energia solar global que sai da parábola em 

direção ao funda da panela, uma vez que a energia difusa situa-se em torno de 20% da 

energia solar global para dias de baixíssima nebulosidade. A Figura 3.27 mostra um 

diagrama esquemático das potências que chegam à base da panela. 

Radiação Incidente

Pre Pg
Pef

Pbp

 

Figura 3.27. Potência estimada que chega à base da panela 

                       (3.10) 

Sendo: 
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Pbp = Potência total na base da panela (W); 

Pcpr  =  Potência solar que chega à parábola (W); 

ρe = Refletividade dos espelhos da parábola = 0,95. 

 

e. Potência estimada total que chega à panela (Pcp) 

 A equação 3.11 mostrada logo à seguir, é usada para obtemos a potência to total 
que chega ao absorvedor. 

        (3.11) 

 Sendo: 

 Pcp = Potência total que chega à panela (W). 

 Ptp = Potência total que chega à tampa da panela (W). 

 Pbp = Potência total que chega à base da panela (W). 

 

f. Potência estimada absorvida pela panela (Pabs) 

 A equação 3.12 permite obter o valor da potência absorvida pela panela. 

                  (3.12) 

Sendo: 

Pabs = Energia absorvida pela panela (W); 

Ptp= Energia total que chega a panela (W); 

αpn= Absortividade da panela = 0,80.  

g. Potência perdida estimada pelo forno/fogão solar (Ppf) 

 A Figura 3.28 mostra um diagrama esquemático da energia perdida pelo 
forno/fogão solar construído em estudo. A potência perdida pelo forno/fogão solar é 
dada pela equação 3.13 mostrada a seguir. 
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Radiação solar global = 750  W  /  m2

Radiação solar direta = 60 0  W  /  m2

Radiação Incidente

Pre Pg
Pef

Ppf

 

Figura 3.28. Potência estimada perdida pelo forno/fogão solar. 

 

               (3.13) 

 

Sendo: 

Ppf = Energia perdida pelo forno/fogão solar (W); 

Pef= Energia total que entra no forno/fogão solar (W); 

Ptp= Energia total fornecida à panela (W). 

 

h. O rendimento interno do forno/fogão solar (Rif) 

O rendimento interno do forno/fogão solar será calculado pela razão entre a 

potência absorvida pela panela e a potência total que entra no forno/fogão solar. A 

equação 3.14 mostra como obter o rendimento interno do forno/fogão solar. 

                     (3.14) 
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Sendo: 

Rif = Rendimento interno do forno/fogão solar (%); 

Pef = Potência total que entra no forno/fogão solar (W); 

Pabs= Energia absorvida pela panela (W).. 

 



Capítulo 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O balanço de potência do forno/fogão solar construído é apresentado a seguir. Também 

são avaliados os resultados obtidos com o forno/fogão solar na operação de assar e cozer 

alguns alimentos, bem como as potências envolvidas nesse processo. 

A Figura 4.1 mostra esquematicamente os parâmetros calculados para o balanço de 

potência do forno/fogão solar construído. 

 

Potência da radiação solar global = 750  W /  m2

Potência da radiação solar direta = 600  W /  m2

Potência da radiação Incidente

Pre Pg
Pef

Pretp
Pgtp

Ppf

Pbp

     

 

 

Figura 4.1. Balanço de potência no forno/fogão solar construído. 

 

 

 

 

Potência Significado 

Pre 

Potência da reflexão dos espelhos da 

parte superior 

Pg 
Potência da radiação solar global que 

incide diretamente 

Pef Potência que entra no forno 

Pgtp 
Potência solar global que incide 

diretamente na tampa da panela 

Pretp 
Potência refletida pelos espelhos 

externos que incide na tampa da panela 

Pbp Potência total na base da panela 

PpfPpfPpfPpf    Potência perdida pelo forno. 
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4.1. Balanço térmico que entra no forno/fogão solar   

 O balanço de potência para o forno/fogão solar construído, apresentado na Figura 4.1, 

mostra um diagrama esquemático de todas as trocas energéticas que ocorrem no interior e 

exterior do forno/fogão solar. 

 

a. Potência que entra no forno/fogão solar (Pef) 

 

 

 

 

 

Logo:  

 

 

b.  Potência que chega a tampa da panela (Ptp) 

 

 

 

 

 

 

c. Potência que chega à parábola (Pcp) 

Os procedimentos para o cálculo dessa potência encontram-se mostrados nas equações 

a seguir.  
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d.  Potência que chega à base da panela (Pbp) 

 

 

 

e. Potência total que chega a panela (Pcp) 

 

 

 

 

A Tabela 4.1 apresenta as componentes energéticas que chegam ao absorvedor. 

 

Tabela 4.1. Potência aproximada que chega a panela. 

Origem da Potência  Local de 
aplicação  

Potência aplicada  
(W) 

Porcentagem 
(%) 

1. Potência solar  Topo  123,75 44 

3. Potência solar  Base  155,25 56  

Potência que chega a absorvedor  279,00 100 

 

d. Potência absorvida pela panela (Pabs) 

 

 

 

 

 

g. Potência perdida pelo forno/fogão solar (Ppf) 
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h. Rendimento interno do forno/fogão solar (Rif) 

 

 

 

 

A Tabela 4.2 apresenta as potências envolvidas no processo de determinação da perda 

térmica do forno/fogão solar em estudo e a Tabela 4.3 a relação entre as diversas áreas 

envolvidas no processo de determinação da sua eficiência. 

 

Tabela 4.2. Potência perdida e rendimento do forno/fogão solar. 

Discriminação 
Potência 

(W) 

Porcentagem 

(%) 

1.Potência que entra no forno/fogão 

solar  

455,82 100 

2. Potência absorvida pelo 

absorvedor  

223,20 51 

3- Perdas = (1 – 2) 231,62 49 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.3. Relação entre as diversas áreas da base do forno/fogão solar. 

Discriminação Área Potência 
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Valor (m²) % Valor (W) % 

Área superior da absorvedor  0,060 7,8% 123,75 27% 

Área útil da parábola  0,620 80,5% 163,42 36% 

Área restante da base 0,221 11,70% 223,20 49% 

Área total a base  0,770 100% 455,82 100% 

 

4.2. Dados obtidos nos ensaios 

As Tabelas 4.4 a 4.10  mostram os resultados médios horários dos testes realizados 

para a determinação das temperaturas do absorvedor e do interior do forno/fogão solar, nas 

configurações 1, 2 e 3 sem carga, no período de 9:00 às 14:00 horas, para 6 dias de testes. As 

Figuras 4.2 a 4.17 mostram o comportamento desses dados para os dias de testes realizados. 

 

 

Tabela 4.4. Dados médios de temperatura no forno/fogão solar para o primeiro dia de teste na 

configuração 1. 

TAMPA DO VENTILADOR COM CHAPA PRETA DIA 1 

Tempo 
(Hora) 

T interna 
forno/fogão 
solar (°C) 

T absorvedor (°C) 
Radiação solar 
global (W/m²) 

Radiação solar 
direta (W/m²) 

9 – 10 75,4 95,3 700 560 

10 – 11 82,8 111,3 730 584 

11 – 12 97,8 123,2 750 600 

12 – 13 99,4 130,9 750 600 

13 – 14 93,2 119,2 740 592 

Média 89,7 116 734 587,2 
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Figura 4.2. Comportamento assumido pelas temperaturas interna e do absorvedor no 

forno/fogão solar construído para o primeiro dia de teste. 

 

Figura 4.3. Comportamento assumido pelas radiações solar global e direta para o 

primeiro dia de teste configuração 1. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.5. Dados médios de temperatura no forno/fogão solar para o segundo dia de teste na 

configuração 1. 
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TAMPA DO VENTILADOR COM CHAPA PRETA DIA 2 

Tempo 
(Hora) 

T interna 
forno/fogão 
solar (°C) 

T absorvedor (°C) 
Radiação solar 
global (W/m²) 

Radiação solar 
direta (W/m²) 

9 – 10 80 100,1 720 576 

10 - 11 84,3 110,3 730 584 

11 - 12 100,2 120,2 750 600 

12 - 13 100,4 132,2 760 608 

13 - 14 93,8 120,2 740 592 

Média 91,74 116,6 740 592 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Comportamento assumido pelas temperaturas interna e do absorvedor no 

forno/fogão solar construído para o segundo dia de teste configuração 1. 
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Figura 4.5. Comportamento assumido pelas radiações solar global e direta para o segundo 

dia de teste. 

 

Verificou-se que os maiores valores de temperatura interna e do absorverdor 

alcançados durante os dois dias de ensaio na configuração 1 e sem carga foram 100,4 ºC e 

132,2 ºC. Esses níveis estão muito abaixo dos relativos aos obtidos com um forno 

convencional de um fogão a gás, cuja temperatutra interna mínima, por exemplo, chega a 

alcançar 280°C. Conclui-se que o nível de temperatura interna do forno/fogão solar alcançou 

36% desta temperatua. 

As Tabelas 4.6 e 4.7 a seguir mostram os valores medidos durante os dois dias de 

ensaio de desempenho do forno/fogão solar proposto na configuração 2, parábola obtida a 

partir da tampa de proteção de um ventilador e superfície interna lateral do pneu revestida com 

espelhos laterais. As Figuras 4.6 a 4.9 mostram o comportamento das variáveis medidas 

durante os ensaios. 
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Tabela 4.6. Dados médios de temperatura no forno/fogão solar para o primeiro dia de teste na 

configuração 2. 

 TAMPA DO VENTILADOR COM ESPELHOS LATERAIS DIA 1 

Tempo 
(Hora) 

T interna 
forno/fogão 
solar (°C) 

T absorvedor (°C) 
Radiação solar 
global (W/m²) 

Radiação solar 
direta (W/m²) 

9 – 10 87,4 104,1 700 560 

10 – 11 87,6 125,3 750 600 

11 – 12 90 125,5 780 624 

12 – 13 91,2 133,4 780 624 

13 – 14 98,2 117 700 560 

Média 90,88 122,7 742 593,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Comportamento assumido pelas temperaturas interna e do absorvedor no 

forno/fogão solar construído para o primeiro dia de teste na configuração 2. 
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Figura 4.7. Comportamento assumido pelas radiações solar global e direta para o primeiro dia 

de teste configuração 2. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.7. Dados médios de temperatura no forno/fogão solar para o segundo dia de teste 

configuração 2. 

TAMPA DO VENTILADOR COM ESPELHOS LATERAIS DIA 2 

Tempo 
(Hora) 

T interna 
forno/fogão 
solar (°C) 

T absorvedor (°C) 
Radiação solar 
global (W/m²) 

Radiação solar 
direta (W/m²) 

9 – 10 85 105,1 700 560 

10 – 11 88 128,2 750 600 

11 – 12 91,2 129,2 780 624 

12 – 13 93,4 135,4 780 624 

13 – 14 99 117 700 560 

Média 91,32 122,98 742 593,6 
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Figura 4.8. Comportamento assumido pelas temperaturas interna e do absorvedor no 

forno/fogão solar construído para o segundo dia de teste configuração 2. 

 

 

Figura 4.9. Comportamento assumido pelas radiações solar global e direta para o segundo dia 

de teste configuração 2. 

 

 Houve um ganho de temperatura do corpo absorvedor da ordem de 3,2ºC passando de 

132,2 ºC para 135,4 ºC comparado ao forno/fogão solar na configuração 1, sem espelhos 

laterais. Porém houve uma diminuição da temperatura interna na ordem de 1,4 ºC, de 100,4 ºC 

para 99ºC. Conclui-se que o ganho de temperatura do corpo absorvedor foi mais significativo 

que a diminuição de temperatura interna do forno/fogão solar. 
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 As Tabelas 4.8 e 4.9 mostram os dados levantados para o forno/fogão solar proposto na 

configuração 3. As figuras 4.10 e 4.12 mostram os da temperatura interna e do absorvedor 

durante o teste, às figuras 4.11 e 4.13 mostram os gráficos da radiação solar medidas no 

período do teste. 

 

Tabela 4.8. Dados médios de temperatura no forno/fogão solar para o primeiro dia de teste 

configuração 3. 

URUPEMA COM ESPELHOS LATERAIS DIA 1 

Tempo 
(Hora) 

T interna 
forno/fogão 
solar (°C) 

T absorvedor (°C) 
Radiação solar 
global (W/m²) 

Radiação solar 
direta (W/m²) 

9 - 10 89,9 118,4 680 544 

10 - 11 104,2 119,6 700 560 

11 - 12 104,6 150,4 780 624 

12 - 13 110 153,3 780 624 

13 - 14 97,7 139,3 730 584 

Média 101,28 136,2 734 587,2 

 

 

  

 

Figura 4.10. Comportamento assumido pelas temperaturas interna e do absorvedor no 

forno/fogão solar construído para o primeiro dia de teste configuração 3. 
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Figura 4.11. Comportamento assumido pelas radiações solar global e direta para o primeiro dia 

de teste configuração 3. 

 

Tabela 4.9. Dados médios de temperatura no forno/fogão solar em teste para o segundo dia de 

teste configuração 3. 

 URUPEMA COM ESPELHOS LATERAIS DIA 2 

Tempo 
(Hora) 

T interna 
forno/fogão 
solar (°C) 

T absorvedor (°C) 
Radiação solar 
global (W/m²) 

Radiação solar 
direta (W/m²) 

9 - 10 90,3 115,4 700 560 

10 - 11 103,2 117,6 700 560 

11 - 12 104,2 148,4 780 624 

12 - 13 109,3 152,3 770 624 

13 - 14 96,5 136,3 730 584 

Média 100,7 134 736 590,4 
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Figura 4.12. Comportamento assumido pelos valores médios das temperaturas interna e do 

absorvedor no forno/fogão solar para o segundo dia de teste na configuração 3. 

 

 

 

Figura 4.13. Comportamento assumido pelos valores médios das radiações solar global e 

direta para o segundo dia de teste na configuração 3. 

 

 Através dos resultados obtidos, verifica-se que a configuração 3 é a mais indicada para 

teste de desempenho para assar e cozer alimentos tendo em vista que se obteve maiores 

valores máximos e médios de temperatura. As Tabelas 4.10 e 4.11 e os gráficos das Figuras 



Capítulo 4. Resultados e Discussões   56 

 

 

4.14 a 4.17 mostram o comportamento comparativo entre os valores máximos e médios dos 

parâmetros medidos para as três configurações testadas. 

 

 

Tabela 4.10. Valores máximos e médios das temperaturas obtidas para as três configurações 

testadas. 

TIPO DE 
CONFIGURAÇÃO 

TINT MAX 

(°C) 
TINT MED 

(°C) 
TABS MAX 

(°C) 
TABS MED 

(°C) 
CONFIG. 1 (DIA 1) 99,4 89,7 130,9 116 

CONFIG. 1 (DIA 2) 100,4 91,8 132,2 115,6 

MÉDIA (CONFIG. 1) 99,9 90,75 131,55 115,8 

CONFIG. 2 (DIA 1) 98,2 90,9 133,4 122,7 

CONFIG. 2 (DIA 2) 99 91,3 135,4 123 

MÉDIA (CONFIG. 2) 98,6 91,1 134,4 122,85 

CONFIG. 3 (DIA 1) 110 101,3 153,3 136,2 

CONFIG. 3 (DIA 2) 109,3 100,7 152,3 134 

MÉDIA (CONFIG. 3) 109,65 101 152,8 135,1 

 

 

 

 

Tabela 4.11. Valores máximos e médios das radiações medidas para as três configurações 

testadas. 

TIPO DE 
CONFIGURAÇÃO 

IG MAX 
(W/m²) 

IG MED 
(W/m²) 

ID MAX 
(W/m²) 

ID MED  
(W/m²) 

CONFIG. 1 (DIA 1) 750 734 600 587,2 

CONFIG. 1 (DIA 2) 760 740 600 592 

MÉDIA (CONFIG. 1) 755 737 600 589,6 

CONFIG. 2 (DIA 1) 780 742 624 593,6 

CONFIG. 2 (DIA 2) 780 742 624 593,6 

MÉDIA (CONFIG. 2) 780 742 624 593,6 

CONFIG. 3 (DIA 1) 780 734 624 587,2 

CONFIG. 3 (DIA 2) 780 736 624 590,4 

MÉDIA (CONFIG. 3) 780 735 624 588,8 
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Figura 4.14. Dados de temperatura médios dos ensaios para as três configurações. 
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Figura 4.15. Dados médios de radiação dos ensaios para as três configurações. 
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São apresentados, a seguir, os resultados médios de temperatura e de radiação para 

cada configuração, que permitem uma análise comparativa do forno/fogão solar para as três 

configurações ensaiadas. 
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Figura 4.16. Valores médios de temperatura para os dois dias de ensaio em cada configuração. 
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 Figura 4.17. Valores médios de radiação para os dois dias de ensaio em cada 

configuração. 
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Em relação à radiação pode-se perceber uma variação pouco significativa para os dias 

de ensaio, em cada configuração, em torno de 3,3% a para a radiação máxima e 1,0% em 

relação à radiação média. Isso demonstra a constância da radiação, o que foi buscado uma vez 

que os ensaios tinham caráter comparativo, necessitando, pois, de dias que se assemelhassem 

em relação às condições solarimétricas. 

 No que diz respeito às temperaturas pode-se perceber que a configuração 3 foi a que 

apresentou resultados mais significativos. A configuração 2 veio a seguir e a configuração 1 

foi a que apresentou resultados menos expressivos, embora não impeça a sua utilização, como 

foi provado com o assamento de bolo e pizza.   

 A temperatura interna máxima da configuração 3 foi maior em 9,8% em relação 

configuração 1 e 11,2% em relação à configuração 2; a temperatura interna média da 

configuração 3 foi 11,25% maior em relação à configuração 1 e 10,9% em relação à 

configuração 2; a temperatura máxima do absorvedor da configuração 3 foi 16,1% maior 

em relação à configuração 1 e 13,7% maior em relação à configuração 2; a temperatura 

média do absorvedor da configuração 3 foi 16,7% maior em relação à configuração 1 e 

10,0% maior em relação à configuração 2. Ressalte-se que essas diferenças foram obtidas 

para idênticas condições solarimétricas, o que faz-nos concluir que a configuração 3 é a mais 

eficiente. 

 Antes dessa bateria de testes já se tinha feito alguns testes com a configuração 1, cujos 

resultados apresentam-se a seguir. 

 A Tabela 4.12 mostra os resultados da temperatura interna do forno/fogão solar quando 

do processo de assar um bolo. A massa do bolo correspondia a 800 g. O bolo foi colocado as 

11:20 horas. 
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Tabela 4. 12. Dados da temperatura interna do forno/fogão solar no assamento do 
bolo – configuração 1 

TEMPO 
(HORA) 

TEMPERATURA 
(°C) 

TEMPO DE ASSAMENTO 
(MINUTOS) 

11:25 65 0 
11:30 69,5 05 
11:35 71,4 10 
11:40 73,2 15 
11:45 75,1 20 
11:50 77,2 25 
11:55 79,3 30 
12:00 81,5 35 
12:05 83,5 40 
12:10 85,5 45 
12:15 86,3 50 
12:20 86,5 55 
12:25 87,4 60 
12:30 87,6 65 

 

 

 

Considerando-se que o tempo para assar um bolo em forno convencional á gás é em torno 

de 30 a 40 minutos, o fogão proposto mostrou-se eficiente pela obtenção de um tempo de 65 

minutos, considerando-se que o forno/fogão solar foi confeccionado utilizando materiais de 

baixo custo e recicláveis. O forno/fogão solar proposto apresenta eficiência térmica superior a 

de vários outros tipos de fornos tipo caixa, mostrados pela literatura. A Figura 4.18 mostra o 

comportamento assumido pela temperatura interna do forno/fogão solar durante o processo de 

assamento do bolo lembrando que o ensaio teve início as 11:25h. A Figura 4.19 mostra a 

operação de assamento do bolo no forno/fogão solar construído. 
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Figura 4.18. Comportamento da temperatura interna do forno/fogão solar durante o processo 
de assamento do bolo. 

 
 

 
 

 Figura 4.19. Teste de assamento de um bolo- forno/fogão solar na configuração 1. 
 

 

 

Outro teste realizado foi o assamento de um pizza, cujos resultados dos parâmetros 

medidos encontram-se mostrados na Tabela 4.13. O assamento completo da pizza foi obtido 

em 15 minutos. O teste teve início às 10:20 horas. A temperatura ambiente durante o teste foi 

em média 35°C. 
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Tabela 4.13. Resultados dos parâmetros medidos no teste para assar uma pizza. 
 

Tempo 
(hora) 

T interna forno/fogão 
solar 
(°C) 

T absorvedor  
(°C) 

Radiação solar 
global 
(W/m²) 

10:20 66,2 35,2 720 
10:25 67,4 74,1 720 
10:30 70,3 87,1 730 
10:35 73,7 100,7 730 

 
Esse teste mais uma vez demonstrou a viabilidade térmica do forno/fogão solar proposto 

pela obtenção da pizza assada em 15 minutos, apenas 50% acima do tempo obtido em um 

forno convencional. Ressalte-se a relação custo-benefício apresentada pelo forno/fogão solar 

em estudo. A Figura 4.20 mostra o comportamento assumido pela temperatura interna do 

forno/fogão solar e temperatura do absorvedor durante o processo de assamento da pizza. A 

Figura 4.21 mostra a pizza sendo assada no forno/fogão solar construído. 

 

 

 

66,2 67,4
70,3

73,7

35,2

74,1

87,1

100,7

0

20

40

60

80

100

120

10:20 10:25 10:30 10:35

Tempo(hora)

T
e
m
p
e
ra
tu
ra
 (
°C
)

T interna forno (°C)

T absorvedor  (°C)

 
Figura 4.20. Comportamento das temperaturas interna e do absorvedor durante o assamento da 

pizza. 
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Figura 4.21. Assamento de um pizza no forno/fogão solar construído - forno/fogão solar na 

configuração 1 

 

4.2.1. Utilização do forno/fogão solar na configuração mais eficiente 

(configuração 3) para assar alimentos 

Os testes preliminares serviram para verificar qual configuração do forno/fogão solar 

obteria maiores níveis de temperatura.  

Os resultados obtidos com o forno/fogão solar para a operação de assar alimentos 

foram significativos, alcançando valores máximos em torno de 105,1°C para a temperatura do 

ar no interior do forno/fogão solar e em torno de 111,6°C para o absorvedor, no horário de 

pico de incidência solar.  

Esses níveis de temperatura são bem inferiores aos alcançados em um forno 

convencional a gás, que apresenta temperatura de ar interno na faixa de 180 ºC a 280°C. 

Apesar de inferiores são viáveis para a obtenção do fim proposto, assar e cozer alimentos, 

principalmente pães, bolos e pizzas, como se demonstrará a seguir. 

O primeiro alimento assado no forno/fogão solar na configuração 3 foi pão de queijo, 

na quantidade de 200 g a uma temperatura de 5ºC. O teste teve inicio às 12:55h, a forma 

absorvedora se encontrava aquecida a uma temperatura de 130ºC. Ao ser colocado o pão de 

queijo para assar houve uma queda de temperatura da forma absorvedora como mostra A 

tabela 4.14. O tempo de assamento foi de 35 minutos.  A Tabela 4.14 apresenta os dados 

obtidos no ensaio. A Figura 4.22 mostra o comportamento assumido pelos valores médios das 
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temperaturas interna e do absorvedor, a Figura 4.23 mostra o comportamento assumido pelos 

valores médios das radiações solar global e direta e a Figura 4.24  mostra a operação de 

assamento do pão de queijo no forno/fogão solar construído. 

 

Tabela 4.14. Valores médios dos parâmetros medidos durante o ensaio para assamento de 200 

g de pão de queijo tipo minas. 

ASSAMENTO DO PÃO DE QUEIJO - Início 12h55min 

Tempo 
minutos 

T interna 
forno/fogão 
solar (°C) 

T absorvedor (°C) 
Radiação solar 
global (W/m²) 

Radiação solar 
direta (W/m²) 

5 76,4 50,8 730 584,0 
10 75,8 80,7 730 584,0 
15 80,7 82,3 730 584,0 
20 85,5 97,1 700 560,0 
25 86,7 102,6 700 560,0 
30 87,9 104,5 700 560,0 
35 93,3 111,6 650 520,0 

Média 83,8 89,9 705,7 564,6 
 

 

 

Figura 4.22. Comportamento assumido pelos valores médios das temperaturas interna e 

do absorvedor no ensaio de assamento de pão de queijo no forno/fogão solar. 
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Figura 4.23. Comportamento assumido pelos valores médios das radiações solar global e 

direta para o primeiro ensaio de assamento de pão de queijo no forno/fogão solar. 

   

 

 

Figura 4.24. Assamento do pão de queijo no forno/fogão solar construído na 

configuração 3. 
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O forno/fogão solar mostrou-se eficiente para promover o assamento do pão de queijo 

assando em 35 minutos, porém, como já era esperado, apresentou um tempo de assamento 

bem superior ao obtido com o forno convencional a gás, em torno de 20 minutos. Esse maior 

tempo deve-se ao fato da temperatura interna do forno/fogão solar sem bem inferior aquela 

obtida em um forno convencional a gás. Para a obtenção de um pão de queijo mais crocante 

acrescente-se a esse tempo entrono de 10 minutos, aumentando-se, portanto, o tempo total de 

assamento para 45 minutos. 

O teste seguinte realizado com o forno/fogão solar construído foi à operação de assar 

um bolo de 814,8g, em uma forma absorvedora em formato retangular 20x30cm. O bolo foi 

colocado no forno/fogão solar às 11h50min. A Tabela 4.15 apresenta os resultados dos 

parâmetros medidos durante a realização desse teste. 

 

 

 

Tabela 4.15. Dados de temperatura durante a operação de assar um bolo – configuração 3. 

ASSAMENTO DE UM BOLO DE 814,8 - Início 11h e 50min. 

Tempo 
(Minutos) 

T interna 
forno/fogão 
solar (°C) 

T absorvedor (°C) 
T BOLO 

ºC 

Radiação 
solar global 

(W/m²) 

Radiação solar 
direta (W/m²) 

0 100,1 61,2 33,6 730,0 584 
5 90,6 84,1 47,6 750,0 600 
10 94,0 94,2 63,3 750,0 600 
15 98,1 103,0 65,1 750,0 600 
20 99,3 105,6 67,5 780,0 624 
25 100,3 109,1 79,5 780,0 624 
30 100,5 115,2 83,5 780,0 624 
35 102,6 116,6 91,6 780,0 624 
40 102,8 118,9 91,7 780,0 624 
45 104,7 119,1 93,3 780,0 624 
48 105,1 120,3 93,5 780,0 624 

Média 99,8 104,3 73,7 766,0 612,8 
 

A Figura 4.25 mostra o comportamento assumido pela temperatura interna do 

forno/fogão solar, do absorvedor e do bolo durante o processo de assamento do bolo no 

forno/fogão solar – configuração 3. 
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Figura 4.25. Comportamento assumido pelas temperaturas interna do forno/fogão solar, 

do absorvedor e do bolo durante o processo de assamento. 

 

 

 

Figura 4.26. Comportamento assumido pelos valores médios das radiações solar global e 

direta para o assamento de um bolo no forno/fogão solar – configuração 3. 
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Figura 4.27. Bolo em assamento e assado no forno/fogão construído – configuração 3. 

 

Considerando-se que o tempo para assar um bolo em forno convencional á gás é em 

torno de 30 a 40 minutos, o forno/fogão solar construído mostrou-se eficiente pela obtenção de 

um tempo de 48 minutos, considerando-se que o forno/fogão solar foi confeccionado 

utilizando materiais de baixo custo e recicláveis, além de, utilizar energia com um custo zero.  

Outro teste realizado foi à operação de assar uma pizza, de 220 g, cujos resultados dos 

parâmetros medidos encontram-se mostrados na Tabela 4.16. No início do teste a temperatura 

da forma absorvedora encontrava-se a 136,3ºC e ao após a colocação da pizza reduziu-se para 

76,2ºC como mostra a Tabela 4.16. O assamento completo da pizza foi obtido em 15 minutos. 
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Os gráficos das Figuras 4.29 e 4.30 mostram o comportamento assumido pelas temperaturas 

interna e do absorvedor. 

Tabela 4.16. Resultados dos parâmetros medidos no ensaio para assar uma pizza – 

configuração 3 

ENSAIO 1 - ASSAMENTO PIZZA CALABRESA - Início 13:00 

Tempo 
(Minutos) 

T interna 
forno/fogão 
solar (°C) 

T absorvedor (°C) 
Radiação 

solar global 
(W/m²) 

Radiação solar 
direta (W/m²) 

5 81,2 76,2 750 600 

10 88,2 89,6 750 600 

15 92,1 90,5 750 600 

Média 88,5 86,9 750 600 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.28. Comportamento assumido pelas temperaturas interna do forno/fogão solar 

e do absorvedor durante o processo de assamento da pizza – configuração 3. 
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Figura 4.29. Comportamento assumido pelos valores médios das radiações solar global e 

direta para o assamento de pizza no forno/fogão solar – configuração 3. 

 

Esse teste mais uma vez demonstrou a viabilidade térmica do forno/fogão solar 

proposto pela obtenção da pizza assada em 15 minutos, apenas 50% acima do tempo obtido 

em um forno convencional. Ressalte-se a relação custo-benefício apresentada pelo forno/fogão 

solar em estudo. A Figura 4.30 mostra a pizza em processo de assamento no forno/fogão solar 

construído. 

  

 

 

Figura 4.30. Pizza em assamento no forno/fogão solar construído. 
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Outro teste realizado foi assar 300 g de bife de chã de dentro. Para assar o lado superior 

da carne, aos 15 minutos virou-se o lado e retirou-se o excesso de água acumulada na 

assadeira. Durante o ensaio as temperaturas internas do forno/fogão solar e do absorvedor 

foram monitoradas. A Tabela 4.17 apresenta os resultados obtidos no assamento dos bifes. As 

Figuras 4.31 e 4.32 mostram o comportamento assumido pelas temperaturas no forno/fogão 

solar construído e a Figura 4.33 mostra o processo de assamento dos bifes no forno/fogão solar 

estudado. 

 

Tabela 4.17. Resultados dos parâmetros medidos em ensaio para assar um 300g de bife de 

chão de dentro. 

ASSAMENTO DE DOIS BIFES DE CHÃ DE DENTRO (300g)- Início 11:55 

Tempo 
(Minutos) 

T interna 
forno/fogão solar 

(°C) 
T absorvedor (°C) 

Radiação solar 
global (W/m²) 

Radiação solar direta 
(W/m²) 

5 86,3 76,2 730 584 
10 88,3 89,6 750 600 
15 88,5 90,5 730 584 
20 90,7 91,4 700 560 
25 97,3 95,6 700 560 

Média 90,2 88,7 722,0 577,6 
 

 

 

 

 

Figura 4.31. Comportamento assumido pela temperatura interna do forno/fogão solar e 

temperatura do absorvedor durante o processo de assamento do bife de chã de dentro. 
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Figura 4.32. Comportamento assumido pelos valores médios das radiações solar global e 

direta durante o processo de assamento do bife de chã de dentro. 

 

 

  
Figura 4.33. Bifes em processo de assamento no forno/fogão solar estudado – 

configuração 3. 

 

Apesar do efeito do embaçamento provocado pela evaporação da água durante o 

processo o assamento dos bifes se produziu em 25 minutos, tempo considerado bastante 

razoável, não sendo tão superior ao tempo obtido em um fogão convencional, em torno de 15 

minutos, comprovando sua viabilidade para essa operação. 
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Analisar-se-á, a seguir, a viabilidade do forno/fogão solar estudado para a operação de 

cozimento de alimentos. O teste inicial consistiu em obter a ebulição de 1,0 litro de água. A 

Tabela 4.18 mostra os resultados de temperatura no ensaio de aquecimento de 1 litro de água. 

Os gráficos das Figuras 4.34 e 4.35 mostram o comportamento assumido pelosa parâmetros 

medidos quando da realização do teste descrito. 

 

Tabela 4.18. Valores médios dos parâmetros medidos durante o processo de ebulição da água 

utilizando o forno/fogão solar construído - configuração 3. 

 

 

 

Figura 4.34. Comportamento assumido pelos valores médios das temperaturas interna, do 

absorvedor e da água no forno/fogão solar para o teste de ebulição de um litro de água. 

AQUECIMENTO DE ÁGUA - Início 11h40min. 

Tempo 
(Minutos) 

T interna 
forno/fogão 
solar (°C) 

T absorvedor (°C) 
T Água 

ºC 

Radiação 
solar global 

(W/m²) 

Radiação solar 
direta (W/m²) 

0 79,5 133,4 28,5 750,0 600,0 

10 77,3 54,9 48,5 750,0 600,0 

20 84,0 75,3 62,7 780,0 624,0 

30 86,0 78,0 75,3 780,0 624,0 

40 87,1 86,9 88,3 780,0 624,0 

50 93,0 106,5 94,2 780,0 624,0 

60 93,7 113,7 100,0 780,0 624,0 

Média 85,8 92,7 71,1 768,0 614,4 
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Figura 4.35. Comportamento assumido pelos valores médios das radiações solar global e 

direta durante para o ensaio de ebulição de um litro de água. 

  

 A ebulição de um litro de água aconteceu para um tempo de uma hora, muito superior 

ao obtido para a mesma operação num fogão convencional, em torno de 10 minutos. Ressalte-

se, porém, que esse tempo foi obtido em um forno/fogão solar com temperatura média interna 

máxima em torno de 94°C e temperatura do absorvedor máxima em torno de 114°C. Em uma 

boca de um fogão convencional a chama propicia o alcance de temperaturas de até 800°C, 

extremamente superiores as temperaturas alcançadas em um forno/fogão solar.  

Apesar desse tempo extremamente longo, em comparação com o fogão convencional a 

gás, o forno/fogão solar estudado permite a ebulição de água, o que só torna viável para a 

operação de cozimento, como se verá a seguir.  

 

 

4.2.2. Utilização do forno/fogão solar para cozimento de alimentos 

 

Apesar de o forno/fogão solar ser prioritariamente destinado a operação de assar 

alimentos, pode ser também utilizado para o cozimento. Evidentemente os tempos obtidos são 

bastante superiores aos obtidos com os fogões à concentração, porém devido a sua 

simplicidade e baixo custo, são eficientes para essa operação.  

 Aproveitando o aquecimento da água realizado em teste anterior (TSE = 60 min.) 

cozinhou-se 334,6 g de arroz iniciando-se às 11h40min e terminando às 12h00min, tendo 

obtido um tempo de cozimento de 20 minutos e 250,0 g de macarrão com início às 12h40min 

e término às 12h55min, tendo um tempo de cozimento de 15 minutos. 
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A Tabela 4.19 apresenta os valores médios de temperatura interna do forno/fogão solar, 

do absorvedor, e do arroz posto a cozer. Os gráficos das Figuras 4.36 e 4.37 mostram o 

comportamento assumido por esses parâmetros medidos durante o teste de cozimento do arroz. 

A Figura 4.38 mostra o arroz em cozimento e posteriormente cozido.  

 

Tabela 4.19. Valores médios dos parâmetros medidos durante o processo de cozimento de 

334,6g de arroz utilizando o forno/fogão solar construído. 

Cozimento de 334,6g de arroz - início do teste 11h20minh 

Tempo 
(Minutos) 

T interna 
forno/fogão 
solar (°C) 

T absorvedor (°C) 
T arroz 

ºC 

Radiação 
solar global 

(W/m²) 

Radiação solar 
direta (W/m²) 

0 76,8 93,1 83,3 750,0 600 

5 79,0 97,4 84,1 750,0 600 

10 82,5 100,7 88,8 750,0 600 

15 87,0 110,2 89,2 750,0 600 

20 87,4 113,6 92,5 750,0 600 

Média 82,5 103,0 87,6 750,0 600 

 

 

Figura 4.36. Comportamento assumido pelos valores médios das temperaturas interna, do 

absorvedor e do arroz posto a cozinhar no forno/fogão solar 
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Figura 4.37. Comportamento assumido pelos valores médios das radiações solar global e 

direta durante para o cozimento do arroz. 

 

   

Figura 4.38 Arroz em cozimento no forno/fogão solar e posteriormente cozido. 

 

A Tabela 4.21 apresenta os valores médios de temperatura interna do forno/fogão solar, 

do absorvedor, e do macarrão posto a cozer. Os gráficos das Figuras 4.39 e 4.40 mostram o 

comportamento assumido por esses parâmetros medidos durante o teste de cozimento do 

macarrão. A Figura 4.41 mostra o macarrão em cozimento e posteriormente cozido.  
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Tabela 4.20. Valores médios dos parâmetros medidos durante o processo de cozimento de 

250,0 g de macarrão utilizando o forno/fogão solar construído. 

COZIMENTO DE  250g DE MACARRÃO - Início 12h e 43min. 

Tempo 
(Minutos) 

T interna forno 
(°C) 

T absorvedor (°C) 
T macarrão 

ºC 

Radiação 
solar global 

(W/m²) 

Radiação solar 
direta (W/m²) 

0 79,8 93,1 88,6 760 608 

5 89,4 96,5 94,5 760 608 

10 90 99,5 95,5 760 608 

15 92 100,5 97,2 760 608 

Média 87,8 97,4 94,0 760 608 

 

Figura 4.39. Comportamento assumido pelos valores médios das temperaturas interna, do 

absorvedor e do macarrão posto a cozinhar no forno/fogão solar. 
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Figura 4.40. Comportamento assumido pelos valores médios das radiações solar global e 

direta durante para o cozimento do macarrão. 

 

    

Figura 4.41. Macarrão em cozimento no forno/fogão solar e posteriormente cozido. 

 

 

Os tempos de cozimento do arroz e macarrão propriamente ditos, a partir da ebulição 

da água, estiveram bem próximos aos obtidos com um fogão convencional a gás. A grande 

vantagem do fogão convencional a gás é o tempo para ebulição da água que corresponde a 10 

minutos, enquanto que no forno/fogão solar estudado esse tempo fica em torno de 60 minutos, 

para dias com boas condições solarimétricas.  

Porém, mais uma vez comprovou-se a viabilidade de utilização do forno/fogão solar 

construído para a operação de cozer alimentos. Essa constatação concebe ao protótipo 

estudado uma versatilidade científica aplicada, beneficiando os seus usuários, uma vez que o 
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seu baixo custo concede-lhe uma boa relação custo x benefício, condição importante para um 

equipamento solar. 

Para uma melhor eficiência térmica as variações de posição dos espelhos refletores 

para que a panela esteja sempre no foco do sistema, com área a de sombra no centro da 

parabolóide, deu-se geralmente a cada uma hora. 

O custo estimado do forno/fogão solar construído está discriminado na Tabela 4.21. 

Ressalte-se que alguns materiais necessários a sua construção foram quase que totalmente 

obtidos em sucatas de laboratórios da UFRN. 

 

 

Tabela 4.21. Planilha de custo do forno/fogão solar construído. 

Item Discriminação do material Valor (R$) 

1 Sucatas do pneu e cadeira  10,00 

2 Compósito 5,00 

3 Chapas 10,00 

4 Espelhos refletores (0,5m²) 30,00 

5 Tubos PVC 5,00 

6 Tinta esmalte sintético 10,00 

7 Conexões PVC 5,00 

8 Barras chatas e cantoneiras 10,00 

9 Colas 10,00 

 TOTAL 95,00 
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5.1. Conclusões 

Como já foi ressaltado o objetivo maior da presente dissertação foi descrever o projeto 

e a construção de um forno/fogão solar a partir de uma sucata de pneu, que apresentasse 

desempenho compatível com os fogões do tipo caixa existente, permitindo o assamento e 

cozimento de alimentos. 

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

caráter geral que se depreende da análise dos dados colhidos nos ensaios realizados com o 

protótipo em estudo. 

 

1. O forno/fogão solar estudado apresentou-se viável para o fim proposto, para boas 

condições solarimétricas; produzindo o cozimento e assamento de alimentos, tendo custo 

reduzido, representando uma alternativa para uma política de substituição da lenha para a 

preparação de alimentos destinados as refeições de uma família rural ou urbana; 

2. O forno/fogão solar apresenta maior competitividade com o fogão convencional a gás na 

operação de assar alimentos como, por exemplo, o bolo e a pizza assados no decorrer deste 

trabalho; 

3. O forno/fogão solar proposto apresenta uma boa relação custo x benefício e uma 

característica positiva desse estudo é a sua função social, que pode ser avaliada pela sua boa 

relação custo X benefício; 

4. Demonstra-se que a operacionalidade do forno/fogão solar proposto é de fácil aprendizado 

pelos seus usuários; 

5.  Os processos de fabricação e montagem do forno/fogão solar proposto são simples e podem 

ser repassados com facilidade para comunidades carentes que possam vir a utilizá-lo;  

6. O forno/fogão solar apresentado pode representar uma alternativa viável para a reciclagem 

de pneus usados, podendo contribuir para a socialização da energia solar, auxiliando no 

combate ao desequilíbrio ecológico causado pela utilização massiva da lenha; 
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7. Os tempos de assamento dos alimentos foram em geral superiores aos obtidos com o forno 

convencional a gás em função de sua menor temperatura interna, porém não inviabilizaram as 

operações de assar e cozer alimentos; 

8. A parábola no interior do forno/fogão solar propiciou um aumento substancial na 

temperatura da base da panela e uma diminuição no tempo de assamento ou cozimento dos 

alimentos; 

9.  A configuração 3 foi a que apresentou os melhores resultados, em função da parábola de 

urupema apresentar um foco mais baixo que o obtido com a parábola a partir da tampa de 

proteção do ventilador; 

10. O forno/fogão solar proposto tem capacidade de assamento e cozimento no período de 

8:00 às 15:00 horas, dentro de boas condições solarimétricas; 

11. É importante que se tenha outra fonte convencional para o cozimento de alimentos para 

substituir o forno/fogão solar proposto em dias com condições solarimétricas insuficientes 

para seu uso; 

12. Sugere-se que as variações de posição dos espelhos refletores para que a panela esteja 

sempre no foco do sistema, com área a de sombra no centro da parabolóide, deu-se geralmente 

a cada uma hora; 

13. O custo do fogão proposto em torno de R$100,00 torna seu uso viável principalmente para 

as pessoas de baixa renda; 

15. Em relação aos segmentos de espelhos colocados no topo do forno/fogão solar percebeu-se 

que a contribuição dos mesmos na função de direcionar e concentrar os raios solares no 

interior do forno/fogão solar é extremamente importante, produzindo uma melhor eficiência 

no assar e cozer alimentos pelo forno/fogão solar construído; 

16. Os riscos para o usuário de tal tipo de fogão são de baixa magnitude exigindo-se apenas 

alguns cuidados que podem ser facilmente transmitidos aos seus usuários; 

17. A utilização do compósito como elemento isolante mostrou-se eficiente, em função de sua 

baixa perda térmica. 

5.2. Sugestões 

1.  Utilizar uma urupema maior para preencher a totalidade da parte inferior do forno/fogão 

solar, para aumentar a energia enviada à panela, aumentando, por conseguinte sua temperatura 

e diminuindo o tempo de assamento e cozimento dos alimentos; 



Capítulo 5. Conclusões e Sugestões 

 

81 

2.  Construir um novo conjunto de espelhos, com uma geometria que permita um melhor 

aproveitamento da radiação solar incidente e que a direcione com uma menor perda para o 

interior do forno/fogão solar. 

3. Para uma melhor avaliação dos resultados obtidos torna-se necessário um maior período 

de funcionamento em dias de variadas condições solarimétricas e o assamento/cozimento de 

outros tipos de alimentos, como, por exemplo, feijão, macaxeira, inhame, batata e outros, para 

a determinação dos seus tempos em comparação com os resultados mostrados pela literatura, 

para vários tipos de fogões construídos em todo o mundo; 

4. A temperatura interna do forno/fogão solar e do absorvedor pode ser aumentada através de 

um aumento da área de espelhos refletores que estão colocados acima do forno/fogão solar. 
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