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RESUMO 

 

Apresenta-se um fogão solar  a  concentração  com  parábola  refletora  construída  com  

um material  compósito. Foi utilizado um molde de concreto com perfil parabólico obtido 

através da modelagem. Serão apresentados os processos de fabricação e montagem bem como 

os resultados de testes para determinar a temperatura de contacto e os tempos de cozedura de 

certos tipos de alimentos. 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. Apresenta área de captação de 1,0 metro quadrado e 

sua parábola foi coberto com segmentos de espelhos de 25 cm². As principais carracterísticas 

do fogão solar à concentração propostas são seus fáceis processos de fabricação, montagem e 

seu baixo custo. Obteve-se temperatura de foco superioor a 650°C. Demonstrou-se a 

viabilidade de cocção desse fogão solar para vários tipo de  alimentos como feijão, batata, 

arroz, inhame e macarrão e podendo ser usado em duas refeições para uma família de quatro 

pessoas. A competitividade do fogão solar estudado com outros apontados pela literatura solar 

para cocção de alimentos e até mesmo com o fogão a gás para excelentes condições 

solarimétricas. Este protótipo pode representar uma importante contribuição para o uso de 

fogões solares, especialmente no Nordeste, para o combate à desertificação, e emissão de 

poluentes pelo uso massivo de lenha, que causa desequilíbrio ecológico nessa região. 

 

Palavras-chave:  fogão solar, materiais reutilizáveis, baixo custo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

It is presented a solar cooker made with a parabolic reflector composed by a composite 

material. For this purpose, it was utilized a cast concrete with a parabolic profile obtained by 

means of modeling. It will be demonstrated the manufacturing process and settings, as well as 

tests results, in order to determine the contact temperature and cooking time of some foods. 

This solar cooker presents the following main characteristics: the concentration method, low 

cost and easy manufacturing process. It was performed by employing recycled materials such 

as cement, plaster, crushed polystyrene and wheels. The captation area measures 1 square 

meter and its parabole was covered with a mirrors measuring 25 cm2. A temperature higher 

than 650°C was obtained. Furthermore, it has been demonstrated that the cooking viability for 

several type of foods such as beans, potatoes, rice, yams and pasta can be used in two meals 

for a family of four. In addition, the advantages of this cooker were analysed in comparison 

with others described in literature as well as those operating on gas. Especially in Northeast of 

Brazil, where there is a potential for solar energy, this prototype is an important tool, because 

it avoids not only desertification, but also pollutants from burning firewoods which cause 

ecological imbalance.  

Key words:  solar cooker, recycled materials, low cost. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

O sol é a grande fonte de energia renovável do planeta. O aproveitamento 

adequado de sua energia tanto como fonte de calor e de luz é uma das alternativas 

energéticas mais eficientes e promissoras para superarmos as dificuldades do novo 

milênio. A energia solar é abundante, permanente, renovável, limpa e ecológica. É uma 

oportunidade grandiosa para as regiões ainda desconectadas das redes de energia 

elétrica. Principalmente num país como o nosso, onde os índices de incidência solar são 

dos maiores do planeta.(QUEIROZ ,2005) 

O sol sempre foi uma fonte de energia. Quando estendemos a roupa no varal, 

usamos o seu calor. Quando as plantas fazem fotossíntese, elas usam a sua luz. E 

quando os animais e vegetais se decompõem, eles dão origem a combustíveis fósseis. 

Como o carvão, o petróleo e o gás natural, por exemplo.(QUEIROZ,2005)  

A verdade é que todos os combustíveis fósseis começaram como luz solar. 

A energia solar é por excelência a mais ecologicamente correta. Trabalhando como um 

imenso reator à fusão, o sol irradia na terra todos os dias um potencial energético 

extremamente elevado, incomparável a qualquer outro sistema de 

energia.(RAMOS,2011)  

O Sol irradia anualmente o equivalente a 10 mil vezes a energia consumida 

pela população mundial neste mesmo período. Apesar do seu grande potencial para 

gerar energia, o sol ainda não é referência no contexto elétrico brasileiro. Por causa dos 

altos custos, o país utiliza pouquíssima essa alternativa energética (RAMOS, 2011). 

Mas a realidade da energia solar está apenas começando. Com os investimentos 

no setor e as pesquisas que vêm sendo realizadas, logo, logo novidades estarão 

chegando ao mercado do mundo todo. Tecnologias mais duráveis, flexíveis e, o 

principal, de custo reduzido. O futuro aponta para uma popularização desse tipo de 

energia.(SOUZA,2010)   

Para que técnicas alternativas que têm o sol como fonte principal de energia, 

como o fogão solar, possam realmente ocupar o seu espaço na sociedade é necessário 

antes de tudo difundir o seu uso, mostrando as vantagens e as desvantagens de sua 
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utilização e os cuidados que a ele devem ser dispensados para que possa realmente 

operar satisfatoriamente.   

As principais vantagens do uso da energia solar estão relacionadas a não 

poluição durante seu uso; as centrais solares necessitam de manutenção mínima; fogões 

solares são a cada dia mais potentes; custo de implantação é cada vez menor; excelente 

para lugares de difícil acesso, utilização como fonte de energia complementar. As 

principais desvantagens são a variação na produção de acordo com o clima e formas de 

armazenamento pouco eficientes.(RAMOS,2011) 

Portanto, faz-se necessária a pesquisa e o desenvolvimento de métodos capazes 

de estabelecer soluções técnicas e economicamente viáveis para o uso de recursos 

renováveis pelos setores mais distantes dos grandes centros que, economicamente 

incapazes da aquisição de equipamentos oferecidos pelo mercado formal, permanecem à 

margem do desenvolvimento econômico e social. 

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

a concentração dos raios incidentes na parábola refletora em uma região pontual 

chamada foco e destina-se ao uso doméstico em zonas rurais e urbanas, no período de 

08:00 às 15:00 hs. 

O molde foi fabricado em alvenaria, recoberto por massa corrida para 

acabamento. Serão apresentados os processos de fabricação e montagem do fogão solar, 

que tem por principais características fáceis processos de fabricação, montagem e baixo 

custo. Como reforço estrutural foi utilizado um esqueleto de tela parabólica constituída 

por fios elétricos de cobre de 4,0 mm de diâmetro. 

A principal inovação do trabalho foi à utilização do material compósito em 

substituição a fibra de vidro tradicionalmente usada para a fabricação da parábola, 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 do fogão proposto são:  

• Atuar como fonte de energia alternativa para a cocção de alimentos; 
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A energia solar além de ser abundante é uma energia completamente limpa, 

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

explosão, como observada na combustão, além de não causar nenhum dano ambiental 

como no caso dos fornos à lenha, em que grande quantidade de lenha é retirada, 

causando também um trabalho exaustivo; 

• Fornecer baixo custo tanto na sua construção como na utilização e 

manutenção;  

Comparando com outros fogões solares de estrutura metálica o novo protótipo 

com material compósito possui um custo mais baixo devido ao reaproveitamento de 

materiais e por ser de uma estrutura relativamente prática quando comparado a outros 

fogões maiores e mais complexos; 

• Fácil processo de fabricação e montagem;  

Possui um processo de fabricação artesanal, com seu molde fabricado em 

concreto utilizando-se curva de uma parábola obtida em Solid Works; 

• Maior rendimento;  

Inicialmente tem-se uma revisão bibliográfica a fim de facilitar o entendimento 

do conteúdo que abrange o fogão solar. Suas dimensões e metodologia de construção 

são apresentadas no capítulo de materiais e métodos e a avaliação da viabilidade do 

fogão é apresentada em análise de resultados para em seguida serem discutidas as 

conclusões e sugestões do trabalho em estudo. 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos do presente trabalho podem ser subdivididos em gerais e 

específicos.  

1.2.1 Objetivo Geral 

Construir um fogão solar com a parábola feita através de material compósito e 

demonstrar sua viabilidade de cocção dos alimentos.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Projetar e construir o fogão solar proposto; 

• Descrever e analisar todas as etapas do seu processo construtivo; 

• Ensaiar o modelo para vários tipos de alimentos;  

• Comparar seus resultados com os obtidos por outros fogões solares já 

estudados e mostrados pela literatura solar de cocção de alimentos; 

• Demonstrar a boa relação custo-benefício do fogão solar estudado; 

• Comprovar o baixo custo da parábola de compósito em relação a outros 

materiais utilizados para o mesmo fim; 

• Demonstrar a praticidade da utilização do material compósito proposto 

para a fabricação de parábolas refletoras. 
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2. REVISÃO BILIOGRÁFICA 

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

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

potencial solar, processos de aproveitamento, histórico do fogão solar, tipos de fogões 

solares, utilização dos fogões solares no mundo e princípio de funcionamento do fogão 

solar. 

2.1. ENERGIA SOLAR 

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 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.(QUEIROZ,2005). 

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.(QUEIROZ,2005; RAMOS,2011). 

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 1010GWh, em quase todo o ano, como acontece no Nordeste (QUEIROZ, 2005). 

A radiação solar constitui-se numa inesgotável fonte energética, esse fato 

indica que além de ser responsável pela manutenção da vida terrestre, tem também um 

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

formas de energia. Exemplo disso é a evaporação, processo que ocorre a partir da 

energia do Sol, e que possibilita o represamento das águas e a conseqüente geração 

hidroelétrica. Assim como também a energia eólica utiliza-se da radiação solar quando 

induz a circulação atmosférica em larga escala, causando os ventos. (QUEIROZ,2005; 

LION,2007; RAMOS,2011).                        

Resíduos de plantas e animais que, originalmente, obtiveram a energia 

necessária ao seu desenvolvimento da radiação solar, possibilitaram o surgimento de 
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petróleo, carvão e gás natural. Portanto, apesar da radiação solar ser convertida em 

diversos outros tipos de energia, o termo "Energia Solar" muitas vezes é utilizado para 

expressar somente as  formas de  aproveitamento da radiação solar direta. (QUEIROZ 

2005). 

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.(QUEIROZ,2005; 

LION,2007).  

Aplicações térmicas são aquelas onde a forma de energia necessária ao 

processo final é o calor, como aquecimento de água, destilação, secagem de frutas e 

grãos, refrigeração por absorção e adsorção, calefação e o cozimento de alimentos 

através de fogões solares. Para obter energia mecânica para  tarefas específicas como 

bombeamento d’água, irrigação, moagem de grãos, entre outras, as duas formas de 

obtenção mais comuns são a obtenção de eletricidade por painéis fotovoltaicos e 

posterior alimentação de um motor elétrico ou, através da conversão térmica e 

alimentação de um motor de ciclo térmico. 

Na obtenção de eletricidade, os métodos de conversão mais utilizados são a 

conversão termoelétrica indireta que utiliza o efeito da termoconversão para obtenção 

de calor e acionamento de uma máquina térmica; conversão termoelétrica direta, onde 

vários fenômenos conhecidos permitem que a energia solar seja  convertida diretamente 

em eletricidade e a conversão fotovoltaica cujos princípios  são conhecidos há bastante 

tempo embora seu uso só se intensificasse  após 1958 com os programas espaciais, onde 

as fotocélulas obtiveram bastante êxito como fonte de energia em satélites, dominando 

totalmente essa aplicação. Instalações terrestres se seguiram e atualmente os painéis 

fotovoltaicos são bastante difundidos, e a eficiência das células fotovoltaicas tem 

crescido significativamente nos últimos anos, já atingindo 40% na Alemanha, o que 

viabiliza de sobremaneira tal aplicação. 

    Finalmente, a energia solar pode ser aplicada a sistemas que produzam 

diretamente energia química, o que representa um grande atrativo em função das 

vantagens inerentes aos combustíveis como sua grande densidade energética, facilidade 

de distribuição e de transporte, boa adequação à aplicação nos transportes e permitir 
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armazenamento sem degradação por longos períodos, compensando variações sazonais 

de produção. 

2.2. POTENCIAL SOLAR 

Os países tropicais são bastante favoráveis ao uso de equipamentos solares 

devido a sua posição geográfica, recebendo maiores quantidades de radiação solar e 

ainda possuem mais dias de sol que os países subtropicais e temperados. Pode-se 

perceber a veracidade da informação observando-se a Figura 2.1 em que se vêem as 

regiões tropicais com maiores índices de radiação solar. 

 

Figura 2.1. Mapa solar mundial. 

Fonte: Loster,( 2006,p. 01). 

 

De acordo com a citação de Souza (2002), pode-se entender a grande vantagem 

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

representando uma quantidade de energia mais de 1.000 vezes o consumo de energia da 

humanidade em um ano: 
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Considere-se que a Terra recebe do sol, em nível do solo, no 

máximo 1kW/m2, embora possa atingir maiores picos em 

algumas localidades. Excluídas as regiões Ártica e Antártica, ela 

recebe em média cerca de 3,6 kWh/m2.dia.  

As massas continentais, excluídas as regiões Árticas e Antártica, 

possuem uma área de cerca de 132,5 x 1012m2. Portanto, a 

incidência solar sobre essas massas continentais é 4,77 x 

108GWh/dia. Logo, a incidência em um ano é de 1,74 X 

1011GWh. 

Considerando-se que o consumo energético anual atual 

corresponde a 1,5 x 108GWh, conclui-se que a energia solar 

disponível nas massas continentais representa mais de 1.000 

vezes o consumo de energia da humanidade. Isso equivale a 

dizer que menos de 1% da energia solar disponível nas massas 

continentais seria suficiente para suprir de energia à 

humanidade. Considerando-se toda a área da Terra a 

disponibilidade aumenta para 1,02 X 1013GWh (SOUZA 2002). 

 

 

O Brasil, como mostra a Figura 2.2, em que se destacam as regiões mais claras 

com maiores índices de radiação solar, possui significativo potencial solar com 

disponibilidade equivalente a 1,13 X 1010 GWh, em quase todo o ano, como acontece no 

nordeste. A radiância em solos nordestinos flutua no intervalo de 1.752 kWh/m2 a 2.190 

kWh/m2. Num comparativo rápido, a França recebe algo em torno de 1.000 kWh/m2 a 

1.500kWh/m2, enquanto no deserto do Sahara verifica-se radiância por volta de 

2.600kWh/m² por ano (ALDABÓ, 2002). 
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Figura 2.2. Mapa da radiação solar global media anual típica (Wh/m². dia). 

Fonte: Ramos,( 2011, p. 26). 

 

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

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

também se observam índices inferiores à média nacional. É importante ressaltar que 

mesmo as regiões com menores índices de radiação apresentam grande potencial de 

aproveitamento energético, até porque se sabe que esse potencial tem aproveitamento 

pela intensidade da radiação como também pela quantidade da mesma em função do 

tempo. 
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Segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar 2006, que apresenta o potencial 

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

região nordeste é a que apresenta uma maior disponibilidade energética com maior 

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

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

características climáticas da região Norte como as fortes chuvas decorrentes da floresta 

amazônica, reduzem seu potencial solar médio a valores próximos da região Sul de 5,2 

kWh/m² (PEREIRA, E.B. et al, 2006).   

2.3. FOGÃO SOLAR 

2.3.1. Histórico (LION, 2007; RAMOS, 2011). 

Desde a mais remota antiguidade os povos utilizam a energia do sol para 

aquecer água, secar frutas e cozer vegetais. 

A primeira cozinha solar com tecnologia moderna se atribui ao franco-suíço 

Horace de Suassure, que construiu uma pequena caixa solar, entre outros inventos 

relacionados com esta fonte de energia. A cozinha solar de Horace constava de duas 

caixas de madeira de pinho, uma dentro da outra, isoladas com lã e tinha três coberturas 

de vidro. 

O astrônomo britânico John Herschel utilizou uma cozinha solar de sua 

invenção durante sua viagem ao sul da África, em 1830. 

Também no século XIX, Adams experimentou na Índia diversos artefatos 

solares com bastante êxito. Até o ano de 1860, Mouchot, na Argélia, cozinhou com um 

refletor curvado, concentrando os raios solares sobre uma pequena panela. 

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

monte Whitney nos Estados Unidos. 

Charles Abbot desenhou um espelho concentrador e conseguiu alcançar com a 

mesmo temperatura em torno de 200°C. Onde esquentava azeite, retendo parte do calor 

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

noite. 
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Com a chegada do século XX a utilização massiva pelos combustíveis fósseis, 

como também a possibilidade de obtenção de energia abundante e relativamente barata 

em quase todas as camadas da população, o mundo industrializado esqueceu as antigas e 

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

surgir os problemas resultantes da distribuição dos produtos petrolíferos e pela crescente 

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

forma incipiente. 

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

de implantação e desenvolvimento das cozinhas solares nos países subdesenvolvidos e 

em desenvolvimento. A conclusão dessa publicação foi que as cozinhas eram viáveis e 

que era preciso apenas uma mudança nos costumes para uma adaptação a sua utilização 

em grande escala. 

Nessa busca de fazer do fogão solar uma opção real para uma utilização 

massiva para a cocção de alimentos não se pode deixar de citar os esforços da 

engenheira Maria Telkes que criou inúmeros desenhos de cozinhas solares, que se 

caracterizavam pela fácil construção e baixo custo, viáveis, portanto, para serem 

utilizadas em países pobres. 

A China e posteriormente a Índia já nessa época fizeram enormes esforços para 

distribuírem um número elevado de cozinha solares para a população. 

Em 1970 Sherry Cole e Bárbara Kerr desenvolveram no Arizona vários 

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

preços. Simultaneamente, Dan Halacy, um pioneiro no campo da energia solar, fabricou 

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

cujas medidas em graus eram essas. 

Nos anos 80 houve a popularização do solar chef, de Sam Erwin. Era o mais 

eficiente forno solar doméstico. Mais simples era o Sunspot de Bud Clevette, 

juntamente com o Sun Oven, que alcançou uma maior difusão. 

Em 1992 a associação Solar Cookers International promoveu a Primeira 

Conferência Mundial sobre a Cozinha Solar, um acontecimento histórico que reuniu 

pesquisadores e entusiastas de 18 países. Essa Conferência repetiu-se em 1995, 1997 e 

recentemente em 2006, na Espanha. 
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No Brasil o estudo de fogões solares teve pioneirismo no Laboratório de 

Energia Solar da Universidade Federal da Paraíba, na década de 80, através do Prof. 

Arnaldo Moura Bezerra, que construiu vários tipos de Fogões à Concentração, 

utilizando materiais diversos para a superfície refletora dos parabolóides. 

No LMHES/UFRN essa linha de pesquisa tem merecido destaque já tendo sido 

objeto de uma dissertação de mestrado, vários trabalhos científicos e em andamento 

duas outras dissertações de mestrado já foram construídas várias versões de fogões a 

concentração e do tipo caixa. 

2.3.2.  Vantagens do uso dos fogões solares na zona rural 

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.(SOUZA,2002; LION,2007). 

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. 

(SOUZA,2002; LION,2007). 

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

nordeste brasileiro transformam-se em lenha para cozimento de alimentos. Com a 

utilização dos fogões solares será possível economizar até 55% dessa lenha evitando o 

desmatamento. A principal vantagem do uso do fogão solar é a disponibilidade de 

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

incêndios. 

Atualmente, a maioria dos fogões solares possui concentradores que são 

normalmente constituídos de captores de forma parabólica, semi-esférica, cilindro-

parabólica, cônica e tronco-cônica, onde a energia calorífica é concentrada na zona focal 

sendo suficiente para fornecer as calorias necessárias à ebulição da água, cozinhar, 
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assar, fritar e aquecer alimentos. Para que possam ter bom desempenho, estes sistemas 

necessitam de radiação direta, céu claro e sem nebulosidades. 

Existem, contudo, estudos de cozinhas solares conhecidas como 

"cozinhas energizadas" onde não se faz necessariamente preciso 

a utilização do brilho solar. Estes estudos, no entanto, conduzem 

ainda a projetos dispendiosos, o que não nos anima a 

desenvolvê-los por se encontrarem de encontro à filosofia 

adotada, qual seja a de projetar e desenvolver fogões robustos, 

simples, de baixo custo e eficientes, mais especificamente 

destinados à prática do "camping" e com maiores 

simplificações, para serem utilizados e até mesmo construídos 

pelas populações rurais de baixa renda. (BEZERRA, 2001). 

Portanto, a utilização sistemática do fogão solar beneficiará seus usuários, 

sobretudo, os de baixa renda que vivem nas zonas rurais. Assim como o seu uso 

freqüente representará uma valiosa contribuição à flora e fauna brasileiras, tão 

comprometidas pelo desmatamento na busca de lenha, gravetos e outros materiais 

destinados à produção de energia térmica. 

2.4. TIPO DE FOGÕES E/OU FORNOS SOLARES 

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

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

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

existe ainda as cozinhas aquecidas por meio de coletores de placa plana (GOMES, 

2009). 

2.4.1. Fogões / fornos tipo caixa 

Os fogões tipo caixa podem ter distintos números de refletores externos, planos 

ou levemente côncavos. Permitem a obtenção de temperaturas inferiores a 150°C. 

Demoram a aquecer e sua operacionalidade não é muito simples. Têm a vantagem de 

poderem funcionar praticamente sem a intervenção do usuário, mantendo o alimento 

aquecido durante um tempo prolongado. Não produzem efeitos danosos ao usuário nem 
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e refletida; 

• No segundo esta

elemento absorvedor o

sais. Esquematicamen

pode ser representado d

Figura 2.7. Esquema global d

Antes de se entrar no e

necessário à apresentação de alg

2.5.1. Eficiência óptica, de con

ηηηηo - Eficiência ótica do

conversão térmica e ηηηηu - Eficiên

Observa-se que a prim

eficiência ótica, (ηηηηo), juntament
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AÇÃO TEÓRICA  

nversão da energia solar em energia térmica passa po

ar, como segue: 

o estagio a radiação solar é captada através de uma s

o estagio a radiação solar é absorvida e transferi

edor ou a um fluido de trabalho que pode ser água,

camente, o ciclo de conversão energético global do

tado de acordo com o diagrama da Figura 2.7. 

 

lobal do processo de conversão da energia solar em en

térmica. Fonte: Autor 

r no estudo do balanço energético do sistema refletor

 de algumas grandezas que serão utilizadas. 

de conversão térmica e útil do sistema 

tica do sistema de captação da energia solar; ηηηηt - Efic

ficiência útil de conversão.  

a primeira fase do processo depende de um fator impo

amente com a eficiência térmica (ηηηηt).  
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 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 ηηη ⋅=                                                                                                   (1)                                                    

2.5.2. No Concentrador 

Ac - Área da superficial de captação de energia solar m2. Quanto maior essa 

área maior será a incidência de radiação solar sobre o concentrador. Em que “a” e “b” 

correspondem à metade dos comprimentos da elipse, respectivamente: 

  baπAc ..=                                                                                                                    (2) 

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

2.5.3. No absorvedor 

Afoco - Área iluminada do foco (m2). É a área do fundo da panela que recebe os 

raios solares concentrados por meio do concentrador refletor, em que “rf” corresponde 

ao raio do foco. 

².= ff rπA                                                                                                                    

(3) 

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

Emissividade é a capacidade de um objeto em emitir energia 

infravermelha. A energia emitida é proporcional à temperatura 

de um objeto. Emissividade pode ser um valor de 0 (refletida 

por um espelho) até 1.0 (corpo negro teórico). Muitos materiais 

orgânicos, revestidos ou superfícies oxidadas podem ter valores 

de emissividade próximos de 0.95. Muitos dos nossos 

termômetros portáteis possuem emissividade ajustável para 

permitir a medição em materiais diversos, como em metais 

brilhantes. (LION,2007). 

 

kr - Fração da radiação refletida – 0,9 (LION ET al, 2007). 
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αp - Absortividade da p

-  0,9 (LION et al, 2007). 

Alp – Área lateral da pa

e diâmetro da panela respectivam

pplp DaltA •=     

  

2.5.4. Potência térmica 

Na Figura 2.8. Abaixo 

fogão solar. 

Figura 2.8.  Fluxo de energia d

ene

Então, têm-se as seguin

Potência: 

Pu --  Potência térmica

Pabs – Potência máxima

Pperda – Potência perdid

Temperatura: 

Tep – Temperatura exte
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e da panela. Corresponde a quantidade de luz que é a

l da panela (m2). Em que “altp” e “Dp” correspondem

ectivamente. 

                                                                                 

baixo apresenta o balanço energético que ocorre no si

 

ergia do sistema de captação-conversão de radiação so

energia térmica. Fonte: Autor. 

 seguintes definições: 

rmica útil (W) – Potência total do sistema. 

áxima absorvida pela panela (W). 

 perdida pela panela para o ambiente externo (W). 

ra externa da panela (0C). 
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                  (4) 
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ação solar em 
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Tamb – Temperatura ambiente (0C). 

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

de acordo com o balanço energético. 

Energia absorvida pela panela:  

prccabs kAIE αρ ⋅⋅⋅⋅=                                                                                        (5)   

Onde:                                                                                                     

αp - Absortividade da panela. Corresponde a quantidade de luz que é absorvida; 

kr - fração da radiação refletida; 

ρ - Refletividade do concentrador (%); 

Ic- Radiação instantânea coletada pelo sistema de captação de energia solar W/m 

cA - Área útil do refletor. 

Potência perdida pela panela:  

( )ambeplpceperda TTAhP −⋅⋅=
                                                                                  (6)  

Onde: 

Potência útil:  

pabsu EE −=Ρ                                                                                                       (7) 

Onde: 

Eficiência óptica:  

ro kρη .=                                                                                                                 (8) 

Onde: 

Eficiência térmica:  

occ

u
t

AI η
η

⋅⋅

Ρ
=

                                                                                                     (9) 

Onde: 
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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 =

                                                                                                         (10) 

Onde: 

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

energia dissipada pela radiação no foco de um concentrador: A temperatura de um 

corpo situado no foco de um concentrador depende da densidade de fluxo na imagem de 

Gauss sendo, portanto governado pela lei de Stefan-Boltzmann conforme as equações 

(BEZERRA, 2001): 

absC.P  E =                                                                                                               (11) 

Onde: 

4ε.σ.TE =                                                                                                               (12) 

Onde: 

Igualando-se as Equações (11) e (12) tem-se: 

4
abs ε.σ.TC.P =

                                                                                                    

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

4
1

abs

ε.σ

P . C
T 







=
                                                                                             (13) 

Onde:  

E – Energia dissipada do sistema. 

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

ε- Emissividade do absorvedor.  
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T - Temperatura absolu

C – Fator de concentra

2.6. ANALISE DOS FOG

Para que se tenha uma

fogões, são apresentadas abaix

ensaios de três fogões solares co

2.6.1. Fogão de Queiroz (QUE

O mesmo construído 

cerâmico, conforme se observa 

Figura 2.9.  Molde de constr

Fo

 

O fogão de Queiroz d

geométrica parabólica e a sua ár

fogões.  A Figura 2.10. apresent
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 absoluta no foco (K).  

centração solar. 

S FOGÕES EM COMPARAÇÃO  

a uma base comparativa do fogão solar em estudo co

 abaixo algumas informações de construção e resul

ares concentradores do LMHES-UFRN. 

(QUEIROZ,2005). 

ruído a partir de fibra de vidro aplicada sobre um

serva na Figura 2.9. 

 

construção da parábola refletora do fogão solar de Qu

Fonte: Queiroz( 2005, p.42). 

iroz demonstra excelentes resultados devido a sua 

 sua área relativamente elevada quando comparada c

resenta o fogão concluído. 
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Figura

Fo

 

Características a serem utilizada

• Valores de Irrad

• Área de captaçã

• Potência absorv

• Fator de concen

• Temperatura m

• Custo: R$ 200,0

2.6.2. Fogão de Lion (LION,20

Construído a partir d

conforme se observa na Figur

refeições ao mesmo tempo, por 
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Figura 2.10.  Fogão Solar de Queiroz. 

Fonte: Ramos,( 2005, p. 45). 

ilizadas em comparação: 

e Irradiação média de 680 W/m². 

aptação de 1,0 m². 

absorvida de 523,26 W. 

concentração de 158,73. 

tura máxima de 856,25°C. 

$ 200,00. 

ON,2007). 

rtir de fibra de vidro aplicada sobre um molde c

 Figura 2.11. Porém possuia possibilidade de cozin

o, por ser um fogão bifocal (Figura 2.12.). 
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Figura 2

Fo

 

Figur

 

Características a serem utilizada

• Valores de Irrad
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gura 2.11. Estrutura do  Fogão de Lion. 

Fonte: Ramos,( 2011, p. 46). 

 

Figura 2.12. Fogão bifocal de Lion. 

Fonte: Lion, 2007. 

ilizadas em comparação: 

e Irradiação média de 600 W/m². 

EM/UFRN.  

41



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

Miguel Cabral de Macedo Neto

• Área de captaçã

• Potência absorv

• Fator de concen

• Temperatura m

• Custo: R$ 300,0

2.6.3. Fogão de Ramos (RAMO

Construído a base de 

antena de TV. Porém apresenta

Lion, pois é composto por duas 

Figur

 

Características a serem utiliz

• Valores de Irrad

• Área de captaçã

• Potência absorv

• Fator de concen

• Temperatura m

• Custo: R$ 100,0
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aptação de 0,75m². 

absorvida de 346,27 W. 

concentração de 68,18. 

tura máxima de 550°C. 

$ 300,00. 

RAMOS,2011). 

se de materiais de sucata sendo aplicado sobre um m

esenta uma diferenciação, com relação ao fogão de Q

r duas parábolas refletoras de forma elíptica (Figura 2.

Figura 2.13. Fogão bifocal Ramos. 

Fonte: Ramos,( 2007,p. 56). 

 utilizadas em comparação: 

e Irradiação média de     W/m². 

aptação de 0,28 m². 

absorvida de W. 

concentração de. 

tura máxima de 740°C. 

$ 100,00 
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o de Queiroz e 

ura 2.13.). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Na realização do projeto para construção do fogão solar foi desenvolvido uma 

parabolóide de material compósito, que teve como molde uma sucata de antena 

parabólica apresentando uma área de reflexão em torno de 1,0 m². Esse molde tinha o 

formato de uma antenta parabólica e era colocado sobre o mesmo todo o material para 

moldagem, porém se fez necessário acrescentar um suporte de chapa de aço de 4mm de 

diâmetro para da uma maior resistência ao molde, que devido sua área se fez necessário 

uma maior resistência ao molde e otimizar seu processo de obtenção. 

A construção da estrutura de ferro para a fixação do perfil padrão foi 

construído através do perfil obtido, onde permitia um giro em 360°, com a estrutura de 

fixação sendo construída de ferro da construção civil, de diâmetro de 6mm.  

O Projeto das dimensões do parabolóide foi definido a partir da pretensão de 

obter-se uma parábola com área de reflexão em torno de 1,0 m². 

3.1.  PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DO FOGÃO SOLAR 

PROPOSTO 

Para a construção do fogão solar proposto foram realizados os seguintes 

procedimentos:( QUEIROZ, 2005; LION, 2007). 

3.1.1. Desenho da parábola refletora usando a ferramenta AutoCAD 

De acordo com a seqüência de tração apresentada através da Figura 3.1., inicia-

se com o desenho de um circulo de raio igual ao raio da superfície de captação de 

radiação do parabolóide. 

Dividindo-se o segmento mostrado, que é igual ao raio do parabolóide, em 

partes iguais, traçam-se segmentos de retas unindo os pontos ao foco e em seguida 

desenham-se retas perpendiculares a cada extremidade das retas que unem ao foco, 

obtendo-se, dessa forma, o perfil do parabolóide.  

Somente nos casos em que o projeto do parabolóide prevê uma distancia focal 

igual ao raio da superfície de captação de energia solar pode ser utilizado um método 

auxiliar para a determinação do perfil da curva geratriz do parabolóide e procede-se da 
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seguinte forma: tomando-se os pontos (AOB), Figura 3.2, (c) e (d), e traçando-se uma 

circunferência passando pelos referidos pontos chega-se ao perfil desejado com uma 

boa margem de precisão.  

A seqüência de figuras mostradas a seguir, de (3.1.) ate (3.3.), são auto-

explicativas, uma vez que foram desenhadas através de comandos do Programa 

AUTOCAD. 

 

 

Figura 3.1.  Procedimentos a) até  g) para o traçado da parábola. 

Fonte: Queiroz,(2005,p. 40) 
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Figura 3.2. Procedimento para distribuição dos segmentos de espelho. 

Fonte: Queiroz(2005, p. 41).  

 

 

 

Figura 3.3.  Precisão da configuração e montagem dos espelhos. 

Fonte: Queiroz(2005, p. 42). 
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Figura 3.4. Vista parcial dos raios incidentes e refletidas pela parábola.   

Fonte: Queiroz(2005, p. 44). 

.  

Figura 3.5. Visualização funcional e posição de utilização do parabolóide. 

Fonte: Lion(2007, p. 38). 
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Figura 3.6. Posição de funcionamento do parabolóide ao meio dia. 

Fonte: Lion(2007, pag 40). 

 

3.1.2.      Confecção da Estrutura de Fixação do Perfil Padrão  

A estrutura de fixação para as quatro partes do parabolóide foi construída 

utilizando-se ferros ,de sucatas na forma cilíndrica, de construção civil de diâmetro de 6 

mm, possuindo rodas em suas extremidades que fazem contato com o solo, facilitando a 

movimentação de todo o fogão solar (figura 3.7). 

 

Figura 3.7.  Estrutura de sustentação do fogão proposto. 
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3.1.3. Construção do Molde  

O molde, mostrado na Figura 3.8, possui diâmetro de 1,14m foi confeccionado 

em concreto a base de cimento (1,0) + areia (4,0) mais água, utilizando a ferramenta 

mostrada na figura 3.8. o molde foi deixado em ambiente aberto e após sua cura recebeu 

cobertura de massa corrida e tinta impermeabilizante  A estrutura do perfil padrão 

fixava-se ao molde através de um orifício no centro do mesmo como mostra a figura 

3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Molde utilizado para fabricação da parábola do fogão proposto. 

 

Houve a confecção de uma tela, como mostra a figura 3.9. para reforço 

estrutural utilizando fio elétrico de 4mm de diâmetro, fazendo com que o material 

compósito fosse colocado sobre essa tela, assim fornecendo uma maior resistência a 

estrutura do molde. Em primeiro momento um teste sem a estrutura, com resultado não 

esperado, partindo todo o molde,fratura, devido uma maior resistência que só foi 

encontrado com a colocação da estrutura de tela com fio elétrico. 
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.  

Figura 3.9.  Colocação da armação para reforço estrutural sobre o molde. 

 

Foi coloca uma haste de ferro (tubo) de 70cm de comprimento e 30mm de 

diâmetro  no meio do molde,sendo fixada através de quatro parafusos, possuindo  a 

finalidade de fazer a sustentação do fogão com a estrutura de ferro (Figura 3.10). 

 

Figura 3.10 Fabricação da estrutura de armação. 

Para a retirada do molde foi aplicado um desmoldante, utilizando-se uma 

mistura de óleo,de motor de carro, queimado e detergente esperando sua secagem por 

24horas. 
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3.1.4. Preparação do Compósito 

Afim de recobrir a concavidade da parábola preparou-se ,como na figura 3.11. 

(a) um compósito a base de gesso, EPS (isopor) triturado e adicionando também ao 

compósito cimento, assim havendo uma maior resistência para estrutura.(Figura 3.11) a) 

 A concavidade da parábola foi recoberta por cima da estrutura metálica e por 

cima da haste de ferro. A Figura 3.11 (b) mostra o revestimento da estrutura 

 

 

a)                                                            b) 

Figura 3.11.   a) Mistura do compósito e b) revestimento  da estrutura. 

 

Na preparação do compósito foram utilizadas as seguintes proporções, em 

volume, para cada constituinte: 1,0 gesso, 1,0 EPS (poliestireno expandido), 1,5 

cimento e 0,5 do volume total da mistura de água,sendo recolhidos os materiais em 

sucatas de lixo. 

Após a colocação do compósito no molde, esperou-se um tempo de cura de 72h 

com molde ficando no solo recebendo sol pelo dia (Figura 3.12.). 
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Figura 3.12. Processo de retirada da parábola do molde. 

3.1.5. Corte dos Espelhos 

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

lâmina de diamante posicionada na ponta de um equipamento semelhante a uma caneta 

Figura 3.13. Foram feitos diversos cortes de (5,0 x 5,0) possuindo cada uma área de 25 

cm² de espelho e alguns pedaços menores nas pontas de modo a revestir toda a parábola. 

 

a)                                              b) 

Figura 3.13.  Corte dos Espelhos em (a) e  ferramenta com ponta de diamante 

para o corte dos mesmo em (b). 
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Os pedaços foram cortados de modo a se adaptarem perfeitamente ao perfil 

curvo da parábola. Foram utilizados pedaços de espelhos de 25cm², menores que os 

apresentados  em Ramos(2011). 

3.1.6. Colagem dos Espelhos 

Os espelhos foram colados utilizando-se cola branca para madeira, os pequenos 

pedaços de espelhos em torno de 5cm, visto na figura (3.14.) eram colados em 

superfície de fitas colantes em torno de 30cm, sendo posteriormente colocadas na 

superfície da parábola.  

 

 

Figura 3.14. Colagem dos espelhos. 

3.1.7. Panela 

A panela mostrada na figura 3.15.foi construída com material compósito base 

de cimento, gesso, EPS triturado e pneu triturado, diminuindo sua troca térmica com o 

ambiente. 
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Figura 3.15.panela do fogão em estudo. 

 

A mesma possuindo capacidade de armazenamento para 4,5 litros em volume e 

sendo fixada em seu interior um termopar para realizar a medição da temperatura. 

Viu-se a necessidade de construção de uma panela, para ser viável com 

comparações em relação a outros fogões estudados em dissertações anteriores e o 

sistema fogão solar mais panela fosse compatível sua comparação com fogão a gás. 

 

3.2. EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO 

Para a realização dos ensaios foi necessária análise dos instrumentos 

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

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

medidos com um termopar de cromel-alumel acoplado a um termômetro digital( Minipa 

MT-306) conforme observado na Figura 3.16 a) e os dados de temperatura da água, 

usados no teste de ebulição e no teste de cocção de alimentos foram medidos utilizando-

se de um termômetro de bulbo, visto na Figura 3.16 b). 

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

através da medição de temperatura da superfície externa do compósito que envolvia a 
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panela e da temperatura ambiente, medidas por termopar semelhante ao que mediu as 

temperaturas do fundo da panela. 

 

a)                                                                b) 

Figura 3.16.  a) Termômetro com termopar acoplado b) medindo a temperatura do 

fundo da panela. 

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

Davis – Weather Envoy instalada no LMHES/UFRN observado na Figura 3.17. a) e 

b). onde se pode visualizar o equipamento que se localiza em cima do LMHES/UFRN e 

nas Figuras 3.18 a) e  b) observa-se um receptor do equipamento que transfere os dados 

medidos a um computador. Esta estação fornece dados referentes a radiação solar, 

umidade, temperatura ambiente e velocidade do vento. 

 

a)                                                  b) 

Figura 3.17 - Equipamento Davis Weather Enyoy. 
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a)                                            b) 

Figura 3.18. - Receptor do Equipamento Davis – Weather Enyoy acoplado a um 
computador do LMHES, a) e b). 

 

3.3. METODOLOGIA DOS ENSAIOS 

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

foco para a parábola. A partir de então foi desenvolvida a estrutura com a panela 

posicionada nessa região. Foram realizados testes preliminares com um termopar fixado 

a parte externa no fundo na panela, fazendo a medição durante o período de 8h às 15h 

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

Para analisar o foco da parábola foi necessária uma verificação a olho nu, 

utilizando-se de uma máscara de proteção de solda do tipo carbografite com CA8091 

usada sem serviços de soldagem, observando a área mais clara do fundo da panela, 

como mostra a figura 3.19. 
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Figura 3.19. Análise do foco da panela. 

Foram realizados ensaios com o protótipo construído para a determinação da 

temperatura máxima alcançada no foco, onde a panela ficava situada na região focal, 

após orientá-lo com relação ao movimento aparente do sol. 

Uma característica importante do fogão diz respeito ao posicionamento 

operacional da panela absorvedora a qual permanece estática o tempo todo devido a um 

detalhe de projeto cujo critério adotado é que o centro de rotação do parabolóide 

coincida com a superfície iluminada do absorvedor “fundo da panela” enquanto esta é 

posicionada perpendicularmente aos raios solares. 

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

através da medição de temperatura da superfície externa do compósito que envolvia a 

panela e da temperatura ambiente, ambas medidas com o mesmo par termoelétrico 

utilizado para a medida da temperatura de foco.  

O tempo de cocção dos alimentos escolhidos representa um parâmetro 

comparativo para que se possa demonstrar a viabilidade de utilização de tal fogão e de 

sua competitividade com outros fogões já estudados no Brasil e também com um fogão 

convencional a gás. Os alimentos escolhidos foram 500 gramas de feijão carioquinha, 

250 gramas de arroz, 250 gramas de macarrão, 500 gramas de inhame, 500 graas de 

macaxeira e  1 quilograma de batata doce (RAMOS, 2011). 
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3.3.1. Ensaios da ebulição da 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. Ensaios de 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. Os alimentos escolhidos foram 500 gramas de feijão carioquinha, 

250 gramas de arroz, 250 gramas de macarrão, 500 gramas de inhame, 500 gramas de 

macaxeira e 1 quilograma de batata doce 

O tempo de cocção dos alimentos escolhidos representa um parâmetro 

comparativo para que se possa demonstrar a viabilidade de utilização de tal fogão junto 

com a panela feita a base de material compósito e de sua competitividade com outros 

fogões já estudados no Brasil e também com um fogão convencional a gás. 

3.3.2.1. Cocção de arroz 

O primeiro alimento testado foi o arroz na quantidade de 250 gramas. Foi 

colocada na panela uma quantidade de água correspondente a 1,0 litro. O teste para 

cozimento do arroz iniciou-se as 11:50 horas sob excelentes condições solarimétricas. 

Após a ebulição da água em 15 minutos, o arroz foi colocado na panela e após mais 15 

minutos obteve-se o cozimento desse alimento. 

3.3.2.2. Cocção de macarrão 

O segundo alimento testado foi o macarrão na quantidade de 250 gramas. Foi 

colocada na panela uma quantidade de água correspondente a 1,0 litros. O teste para 

cozimento do iniciou-se as 12:40 sob excelentes condições solarimétricas.  
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Após a ebulição da água em torno de 15 minutos, o macarrão foi colocado na 

panela após 17 minutos obteve-se o cozimento desse alimento. 

3.3.2.3. Cocção de batata doce 

O próximo alimento a ser testado para sua cocção foi a batata doce, em duas 

espécies a de pele marrom e roxa, na quantidade correspondente a 1,0 quilograma. A 

quantidade de água colocada na panela correspondeu a 1,0 litro. O teste foi realizado 

com excelentes condições solarimétricas, com radiação solar direta média 

correspondente a 777,16 W/m². A temperatura ambiente esteve em torno de 31,5°C e a 

sensação térmica de 33,0°C. 

Após a ebulição da água em torno de 15 minutos, as batatas foram colocadas 

na panela e após 20 minutos obteve-se o cozimento das batatas. 

3.3.2.4. Cocção de inhame e macaxeira 

Outros alimentos testados foram o inhame e a macaxeira, que foram colocados 

juntos para o processo de cocção no fogão solar construído, na quantidade de 500 

gramas para cada alimento. A macaxeira e o inhame foram descascados para a cocção. 

A quantidade de água colocada na panela foi de 1,5 litros.  O teste foi realizado com 

excelentes condições solarimétricas, com radiação solar direta média correspondente a 

759,3W/m². A temperatura ambiente esteve em torno de 31,0°C.  

Após a ebulição da água em torno de 25 minutos, a macaxeira e o inhame a 

foram colocados e após 25 minutos obtiveram-se o cozimento os dois alimentos. 

3.3.2.5. Cocção do feijão 

O último alimento escolhido para cocção no fogão solar construído foi o feijão, 

o mais tradicional alimento da mesa do nordestino. Escolheu-se o tipo mulatinho 

também chamado de carioquinha, na quantidade de 500 gramas. O feijão foi colocado 

de molho na noite anterior ao dia de cozimento, como se faz tradicionalmente quando 

do seu cozimento em fogão a gás. A quantidade de água colocada na panela foi de 1,7 

litros. O feijão e a água foram colocados juntos na panela e após 90 minutos teve seu 

cozimento. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para analisar os resultados do fogão/forno solar foram realizados 

primeiramente os cálculos dos parâmetros e da sua eficiência e em seguida coletados os 

dados dos ensaios de temperatura do foco, de ebulição de água, de cozimento e 

assamento de alimentos.  

4.1. CÁLCULOS DOS PARÂMETROS DA EFICIÊNCIA DO FOGÃO 

Usando o equacionamento estudado no Capítulo 2 foram calculados os 

parâmetros de eficiência do fogão solar proposto. Escolheu-se o período de maior 

incidência solar, entre 10:00 horas e 13:30 horas para o cálculo desenvolvido. A 

radiação solar global média para o período escolhido ficou em torno de 706,3 W/m², 

dado obtido através da estação metereológica encontrada no LMHES/UFRN. 

4.1.1. Cálculo da máxima energia térmica absorvida pela panela 

Por intermédio da eq. (5) encontra-se a máxima energia que é absorvida pela 

panela a partir dos seguintes 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 2011, utilizou a mesma panela para a cocção em outro fogão e 

calculando as perdas convectivas encontrou valor correspondente a cerca de 10% da 

energia absorvida. No mesmo estudo as perdas radiativas foram desprezadas, uma vez 

que a temperatura do compósito isolante térmico ficou em torno de 55°C. 

Considerando-se o mesmo percentual a energia perdida pela panela será igual a  

 

WEE absp 5,588,584.9,0.9,0 ===

 

Logo, utilizando a eq. (7) 

W3,5265,588,584 =−=−= pabsútil EEP  
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4.1.2. Cálculo do fator de concentração. 

Através da eq.(10) calcula-se o fator de concentração utilizando-se Ac = 1,0 m2 

e Afoco = 0, 0079 m2 resultando em C = 126,6 

Onde: Ac- Área da superficial de captação de energia solar m2 

Afoco - área do foco, área iluminada do absorvedor 

 

4.1.3. Cálculo da eficiência ótica 

Utilizando a eq. (8) foi obtido o valor: 

850,= 0,9 .  0,95=..= kρηo  

4.1.4. Cálculo da eficiência térmica 

Utilizando a eq. (9) 

65,0=
85760.1,0.0,

426,3
==

occ

u

t ηAI

P
η

 

Através dos resultados deve se Ressaltar que foram desprezadas as perdas 

térmicas do absorvedor por radiação, em função do mesmo estar recoberto com um 

compósito isolante. 

4.1.5. Cálculo da eficiência útil  

0,55=0,85.0,65=×= tou ηηη                                                                        

Os valores calculados traduzem uma boa eficiência óptica, uma elevada 

eficiência térmica e uma significativa eficiência global, dos segmentos de espelho de 

pequena área que produziram uma superfície espelhada uniforme, adaptando-se ao 

perfil parabólico, mesmo sendo planos e da utilização do isolamento térmico na panela 

absorvedora visto em Lion (2007). A Tabela 4.1 apresenta o resumo dos parâmetros. 

Tabela 4.1. Resumo dos resultados dos parâmetros térmicos do fogão solar 

estudado. 
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Parâmetros Resultados 

Energia térmica absorvida pela panela 

Energia perdida 

Potência útil 

WE abs 8,584=
 

WE p 5,58=  

              
WE p 3,526=  

Fator de concentração. 

 

C = 126,6 

Eficiência ótica 85,0=oη  

Eficiência térmica 

 

65,0=tη
 

Eficiência útil 55,0=uη  

 

4.2. ENSAIO DA TEMPERATURA DO FOCO 

A temperatura máxima obtida com o fogão solar correspondente a 626,7°C, 

temperatura obtida durante a estação de verão no mês de janeiro de 2011, período  mais 

quente e que possui uma maior radiação durante o ano, foi significativa por garantir a 

cocção dos alimentos. A temperatura média para o período estudado, em torno de 

546,36°C, também esteve dentro do nível propício para a cocção, sendo realizado para 

excelentes condições solarimétricas.  

A Tabela 4.2 apresenta os resultados do teste que avaliou a temperatura da 

superfície absorvedora do fogão solar estudado e a Figura 4.1 mostra o comportamento 

assumido por esses parâmetros. O fogão solar foi colocado em exposição ao sol das 

08:00h.as 15:00h, a temperatura foi obtida através da medição com termopar, na 

superfície refletora do fogão. 
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Tabela 4.2. Temperatura do absorvedor no foco do fogão solar – Dia 1 

tempo 

(Hora) 

T absorvedor 

(°C) 

Radiação solar direta 

(W/m²) 

8:00 - 9:00 523,1 576,8 

9:00 -  10:00 592,3 734,2 

10:00 -  11:00 604,3 768 

11:00 -  12:00 620 796,3 

12:00 - 13:00 613,3 745,2 

13:00 - 14:00 550,4 658.3 

14:00 - 15:00 445,6 570,2 

MÉDIA 564,1 692,7 

 

Figura 4.1. Comportamento da temperatura do absorvedor e radiação direta – dia 1. 
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A temperatura máxima obtida com o fogão solar nesse dia correspondeu a 

620°C, para uma radiação solar direta em torno de 796,3W/m², foi significativa, própria 

para proporcionar a cocção de alimentos. A temperatura média para o período estudado, 

em torno de 564,1°C, também esteve acima do nível propício para a cocção. O teste foi 

realizado para excelentes condições solarimétricas baseados pelos resultados mostrados 

em Lion (2007), Ramos (2011). 

A Tabela 4.3. apresenta os resultados do segundo dia de teste. O gráfico da 

Figura 4.2 mostra o comportamento assumido por esses parâmetros. 

 

Tabela 4.3. Temperatura do absorvedor no foco do fogão solar – Dia 2 

tempo 

(Hora) 

T absorvedor 

(°C) 

Radiação solar 

direta (W/m²) 

8:00 - 9:00 512,3 550,6 

9:00 - 10:00 546,8 773,2 

10:00 - 11:00 610,3 801,2 

11:00 - 12:00 623,8 812,5 

12:00 - 13:00 620,3 810,6 

13:00 - 14:00 573,4 723,6 

14:00 - 15:00 450,3 563,1 

MÉDIA 562,4 719,2 
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Figura 4.2. Comportamento da temperatura do absorvedor e radiação direta – dia 2. 

A temperatura máxima obtida com o fogão solar nesse dia correspondeu a 

623,8°C, para uma radiação solar direta em torno de 812,5W/m², foi significativa, 

própria para proporcionar a cocção de alimentos. A temperatura média correspondeu a 

562,4°C para uma radiação solar direta de 719,2W/m², esteve acima do nível propício 

para a cocção. O teste foi realizado para excelentes condições solarimétricas.  

A Tabela 4.4 apresenta os resultados do terceiro dia de teste. O gráfico da 

Figura 4.3 mostra o comportamento assumido por esses parâmetros 

Tabela 4.4. Temperatura do absorvedor no foco do fogão solar – Dia 3 

tempo 

(Hora) 

Tabsorvedor 

(°C) 

Radiação solar direta 

(W/m²) 

8:00 - 9:00 501,3 530,6 

9:00 - 10:00 531,8 713,2 
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10:00 - 11:00 602,4 786,3 

11:00 - 12:00 606,8 790,3 

12:00 - 13:00 602,3 768,4 

13:00 - 14:00 553,4 702,6 

14:00 - 15:00 440,3 543,1 

MÉDIA 548,3 690,6 

 

 

Figura 4.3. Comportamento da temperatura do absorvedor e radiação direta – dia 3. 

 

A temperatura máxima obtida com o fogão solar nesse dia correspondeu a 

606,8°C, para uma radiação solar direta em torno de 790,3W/m², foi significativa, 

própria para proporcionar a cocção de alimentos. A temperatura média para o período 

estudado, em torno de 548,3°C, para uma radiação solar direta de 690,6 W/m² também 
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esteve acima do nível propício para a cocção. O teste foi realizado para excelentes 

condições solarimétricas baseados pelos resultados mostrados em Lion (2007) e Ramos 

(2011). 

A Tabela 4.5. apresenta os resultados do quarto dia de teste. O gráfico da 

Figura 4.4 mostra o comportamento assumido por esses parâmetros. 

 

Tabela 4.5. Temperatura do absorvedor no foco do fogão solar – Dia 4 

tempo 

(Hora) 

T absorvedor 

(°C) 

Radiação solar 

direta (W/m²) 

8:00 - 9:00 520,3 655,0 

9:00 - 10:00 556,0 774,1 

10:00 - 11:00 605,0 799,0 

11:00 - 12:00 613,8 807,5 

12:00 - 13:00 626,7 818,6 

13:00 - 14:00 565,8 713,0 

14:00 - 15:00 480,3 553,0 

MÉDIA 566,8 731,4 
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Figura 4.4. Comportamento da temperatura do absorvedor e radiação direta – dia 4. 

A temperatura máxima obtida com o fogão solar nesse dia correspondeu a 

626,7°C, para uma radiação solar direta em torno de 818,6W/m², foi significativa, 

própria para proporcionar a cocção de alimentos. A temperatura média correspondeu a 

566,8°C para uma radiação solar direta de 731,4W/m², esteve acima do nível propício 

para a cocção. O teste foi realizado para excelentes condições solarimétricas.  

A Tabela 4.6. apresenta os resultados do quinta dia de teste. O gráfico da 

Figura 4.5 mostra o comportamento assumido por esses parâmetros. 

 

Tabela 4.6. Temperatura do absorvedor no foco do fogão solar – Dia 5 

tempo 

(Hora) 

Tabsorvedor 

(°C) 

Radiação solar direta 

(W/m²) 

8:00 - 9:00 500,0 600,6 

9:00 - 10:00 531,8 713,2 
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10:00 - 11:00 610,8 776,3 

11:00 - 12:00 614,8 780,3 

12:00 - 13:00 597,3 758,4 

13:00 - 14:00 543,4 712,6 

14:00 - 15:00 400,3 533,1 

MÉDIA 542,6 696,3 

 

Figura 4.5. Comportamento da temperatura do absorvedor e radiação direta – dia 5. 

A temperatura máxima obtida com o fogão solar nesse dia correspondeu a 

614,8°C, para uma radiação solar direta em torno de 780,3W/m², foi significativa, 

própria para proporcionar a cocção de alimentos. A temperatura média correspondeu a 

542,6°C para uma radiação solar direta de 696,3W/m², esteve acima do nível propício 

para a cocção. O teste foi realizado para excelentes condições solarimétricas. 

A Tabela 4.7. apresenta os resultados do sexto dia de teste. O gráfico da Figura 

4.6 mostra o comportamento assumido por esses parâmetros. 
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Tabela 4.7. Temperatura do absorvedor no foco do fogão solar – Dia 6 

tempo 

(Hora) 

Tabsorvedor 

(°C) 

Radiação solar direta 

(W/m²) 

8:00 - 9:00 507,0 630,6 

9:00 - 10:00 541,8 733,2 

10:00 - 11:00 619,8 786,3 

11:00 - 12:00 624,8 790,3 

12:00 - 13:00 590,3 768,4 

13:00 - 14:00 533,4 722,6 

14:00 - 15:00 410,3 523,1 

MÉDIA 494,0 707,7 

 

Figura 4.6. Comportamento da temperatura do absorvedor e radiação direta – dia 6. 
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A temperatura máxima obtida com o fogão solar nesse dia correspondeu a 

624,8°C, para uma radiação solar direta em torno de 790,3W/m², foi significativa, 

própria para proporcionar a cocção de alimentos. A temperatura média correspondeu a 

494,0°C para uma radiação solar direta de 707,7W/m², esteve acima do nível propício 

para a cocção. O teste foi realizado para excelentes condições solarimétricas. 

Com os resultados dos seis dias ensaiados, foram determinados os parâmetros 

médios, que estão apresentados na Tabela 4.8, cujos comportamentos são mostrados na  

figura 4.7. 

 

Tabela 4.8. Temperatura média horária do absorvedor no foco do fogão solar para os 

seis dias ensaiados 

Tempo T absorvedor Radiação solar 

direta 

(Hora) (°C) (W/m²) 

8:00-9:00 510,6 590,7 

9:00-10:00 550,08 740,18 

10:00-11:00 608,76 786,18 

11:00-12:00 617,3 796,2 

12:00-13:00 608,3 778,2 

13:00-14:00 553,3 705,45 

14:00-15:00 437,85 547,6 

MÉDIA 546,36 706,3 
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Figura 4.7. Comportamento médio assumido pela temperatura do absorvedor e radiação 

solar direta para os seis dias de ensaios. 

 

4.3. ENSAIO PARA EBULIÇÃO DE ÁGUA 

Outro teste realizado consistiu na ebulição de um litro de água que foi colocado 

na panela de compósito a base de gesso e isopor, com capacidade de armazenar em 

torno de 4,5 litros, absorvedora na temperatura de 30°C. A panela foi colocada no fogão 

alguns minutos antes do início do teste. O teste foi feito com um termopar colocado 

dentro da panela, fazendo assim a medição da água. A água foi colocada na panela as 

10:35 horas. A Tabela 4.9. apresenta os resultados do teste para ebulição de água. 
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Tabela 4.9. Resultados do teste para ebulição de água. 

 

Tempo 

(hora) 

Tpanela 

(°C) 

Tágua 

(°C) 

Radiação solar 

direta 

(W/m²) 

10:35 120 40 816,8 

10:38 135 49 819,2 

10:41 148 62 828 

10:44 164 77 836,8 

10:47 176 89,7 840 

10:50 180 100 850,4 

 

O tempo para a ebulição da água na quantidade de um litro correspondeu a 15 

minutos, compatível e competitivo com o tempo para a mesma operação obtido com 

outros fogões (LION, 2007). Em relação ao fogão convencional a gás o tempo foi em 

torno de 25% maior, o que representa um resultado significativo, levando-se em conta a 

gratuidade da energia solar e o seu baixo custo de produção. O ensaio foi realizado com 

excelentes condições solarimétricas. 

 

O gráfico da Figura 4.8 mostra o comportamento assumido pelos parâmetros 

medidos durante o ensaio. 
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Figura 4.8. Comportamento médio assumido pelas temperaturas do absorvedor e da 

água para o ensaio de ebulição. 

4.4.  ENSAIO PARA 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: macaxeira, inhame, batata doce, macarrão, arroz e feijão.  

4.4.1. Cocção de arroz 

O teste foi realizado com excelentes condições solarimétricas, com radiação 

solar direta média correspondente a 810,06W/m². A temperatura ambiente esteve em 

torno de 31,5°C e a sensação térmica de 33,0°C, resultados obtidos pela estação 

meteorológica instalada no LMHES. A Figura 4.9 e figura 4.10 mostram o arroz em 

processo de cozimento e após cozido no fogão solar testado. A temperatura externa da 

panela recoberta com o compósito ficou em torno de 50°C, demonstrando a boa 

eficiência térmica do compósito que revestiu a panela. O tempo de cocção do arroz 
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correspondente a 30 minutos foi superior ao do fogão convencional a gás, em torno de 

28minutos, mostrando ser competitivo o uso do fogão e panela recoberta com 

compósito. 

 

Figura 4.9. Arroz em processo de cozimento. 

 

Figura 4.10. Arroz após a cocção. 

4.4.2. Cocção de macarrão 

O teste foi realizado com excelentes condições solarimétricas, com radiação 

solar direta média correspondente a 813,93W/m². A temperatura ambiente esteve em 

torno de 31,5°C e a sensação térmica de 33,0°C. As Figuras 4.11 e 4.12 mostram o arroz 

em processo de cozimento e após cozido no fogão solar testado. A temperatura externa 

da panela recoberta com o compósito ficou em torno de 52°C. O tempo de cocção do 
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macarrão, correspondente a 32 minutos, foi superior ao do fogão convencional a gás, em 

torno de 27minutos e inferior aos outros fogões solares comparados, valores 

competitivos encontrados quando comparados com fogão a gás convencional. 

 

Figura 4.11. Macarrão em processo de cocção no fogão solar estudado. 

           

Figura 4.12. Macarrão após a cocção no fogão solar estudado. 

4.4.3. Cocção de batata doce 

O teste foi realizado com excelentes condições solarimétricas, com radiação 

solar direta média correspondente a 777,16 W/m². A temperatura ambiente esteve em 

torno de 31,5°C e a sensação térmica de 33,0°C. 

Após a ebulição da água em torno de 15 minutos, as batatas foram colocadas 

na panela e após 20 minutos obteve-se o cozimento das batatas. As Figuras 4.13 e 4.14 
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mostram as batatas em processo de cozimento e cozidas. O tempo de cozimento das 

batatas, correspondente a 35minutos, foi superior ao obtido com o fogão a gás, em 

torno de 26 minutos. Havendo a comparação do fogão estudado e a panela a base de 

compósito, verifica-se valores pouco superiores aos encontrados no fogão a gás, o 

mostra sua viabilidade. 

 

Figura 4.13. Batatas em processo de cozimento no fogão solar estudado. 

 

Figura 4.14.  Batatas cozidas no fogão solar proposto. 
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4.4.4. Cocção de inhame e macaxeira 

 

O teste foi realizado com radiação solar direta média correspondente a 

759,3W/m². A temperatura ambiente esteve em torno de 31,0°C.  

Após a ebulição da água em torno de 25 minutos, a macaxeira e o inhame a 

foram colocados e após 25 minutos obtive-se o cozimento dos dois alimentos. As 

Figuras 4.15, 4.16 e 4.17 mostram o inhame e a macaxeira em processo de cozimento e 

após cozidas. O tempo de cocção do inhame e macaxeira correspondente a 50 minutos 

foi superior ao do fogão convencional a gás, em torno de 40 minutos. Mostrando um 

resultado satisfatório quando comparado com fogão a gás, pois apresente valores bem 

próximos do mesmo. 

 

 

 

 

Figura 4.15. Inhame e macaxeira em processo de cozimento no fogão solar à 

concentração estudado. 
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Figura 4.16. Inhame após cozimento. 

 

Figura 4.17. Macaxeira após processo de cozimento. 

4.4.5. Cocção do feijão 

O teste foi realizado com excelentes condições solarimétricas, com radiação 

solar direta média correspondente a 750,3W/m². A temperatura ambiente esteve em 

torno de 30,0°C e a sensação térmica de 32,0°C. 

Após 90 minutos de cocção no fogão solar estudado obteve-se o cozimento do 

mesmo. Esse tempo é competitivo com outros fogões solares apontados pela literatura 

de cocção de alimentos, porém é superior ao obtido com a utilização do fogão a gás, em 

torno de 60 minutos. O teste foi realizado com excelentes condições solarimétricas, com 
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radiação solar direta média correspondente a 765 W/m². A Figura 4.18 mostra o feijão 

em processo de cozimento.  

 

Figura 4.18. Feijão em processo de cozimento no fogão solar estudado. 

A Tabela 4.10 apresenta um resumo do processo de cocção em relação ao 

tempo para cada alimento posto a cozinhar no fogão solar à concentração proposto. A 

Figura 4.17 mostra o comportamento comparativo do tempo de cocção de todos os 

alimentos experimentados no presente estudo. 

Tabela 4.10. Resumo do processo de cozimento de cada alimento testado no fogão 

solar à concentração proposto. 

Alimento Início de 

Cozimento 

Em horas (h) 

Fim do 

Cozimento 

Em horas (h) 

 Temperatura 

média  

°C 

 

Arroz- 250g 

1l de água 

11:50 12:20  31,5°C  

Macarrão – 

250g 

1l de água 

12:40 13:12  31,5°C  

Batata Doce – 

1kg 

11:50 12:25  31,5°C  



4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

Miguel Cabral de Macedo Neto                       Dissertação de Mestrado -PPGEM/UFRN.  

 

80

1l de água 

Macaxeira - 

500g 

1l de água 

11:45 12:35  31°C  

Inhame – 500g 

1l de água 

11:45 12:35  31°C  

Feijão – 500g 

1,7l de água 

11:45 13:15  30,0°C  

 

Figura 4.19. Tempo em minutos de cozimento dos alimentos ensaiados. 

 

O fogão solar proposto mostrou-se viável para a operação de cocção de 

alimentos e os tempos necessários para a cocção foram compatíveis com a literatura 

solar para cozimentos de alimentos utilizando fogões solares, em torno de 15 minutos 

para arroz e macarrão, após a ebulição da água. Ressalte-se que em fogão convencional 

o tempo de ebulição de um litro de água é em torno 10 minutos, e a cocção dos 
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alimentos é obtida em torno de 15 minutos para o arroz e dez minutos para o 

macarrão.LION(2007) e RAMOS (2011). 

Esses dados demonstram a viabilidade de utilização do fogão solar em 

substituição aos fogões convencionais a gás, para boas condições solarimétricas, 

principalmente em nossa região, privilegiada quanto recebimento de radiação solar.   

Buscando-se demonstrar a viabilidade de utilização do fogão solar proposto e 

sua competitividade com outros fogões já estudados montou-se um gráfico que 

apresenta os resultados de vários fogões já estudados, mostrados na Figura 4.18. 
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Figura 4.20. Tempo de cozimento de alimentos para diferentes fogões. 

 

Percebe-se que o fogão solar estudado apresenta grande viabilidade de 

utilização, apresentando-se competitivo com todos os outros já estudados e também 

para alguns alimentos até com o fogão convencional a gás. Ressalte-se que a utilização 

de uma panela com isolamento térmico trouxe contribuição significativa para a 

obtenção de tempos inferiores de cocção, proporcionando uma maior competitividade 
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do fogão solar proposto em relação a outros fogões solares já estudados e 

principalmente quando comparado ao fogão convencional a gás. 

È importante também enfatizar que o fogão solar representa uma alternativa 

complementar para a cocção de alimentos, e sua plena utilização como fonte única dá-se 

em períodos de boas condições solariméricas, o que acontece na maioria dos dias do ano 

na região nordeste. 

Esses resultados demonstram a necessidade de um investimento massivo do 

governo em fogões solares como forma de minorar os graves problemas ambientais de 

nossa região e de combater as profundas desigualdades sociais da região nordeste. O 

fogão solar pode representar uma alternativa extremamente viável nos campos técnico e 

econômico, podendo até transformar-se numa opção de geração de emprego e renda 

para comunidade pobres da nossa região pela sua fabricação para comercialização. 

O fogão solar à concentração proposto também pode ter utilização para 

produzir o assamento de alimentos tais como bolos, pães, pizzas, lasanha, pães de 

queijo, empanados, quibes, etc. Alguns testes preliminares já foram operacionalizados 

para esse fim, demonstrando a viabilidade dessa utilização do fogão proposto. È preciso, 

entretanto, um controle mais apurado do processo para evitar a queima dos alimentos 

em processo de assamento pela elevada temperatura de foco. Uma alternativa é colocar 

o alimento a ser assado abaixo da região focal. 

4.5. ANÁLISE DE CUSTO BENEFÍCIO DO FOGÃO SOLAR. 

A partir da análise dos resultados dos ensaios do fogão solar em estudo, 

podem-se comparar os benefícios do mesmo com seu custo e dificuldades de uso. 

O fogão em estudo apresenta o menor valor (R$150,00) quando comparado 

com os fogões de Queiroz (R$ 200,00) e Lion (R$ 300,00), pelo fato de apresentar um 

custo de fabricação da parábola bem menor do que os anteriormente citados, com 

parábolas confeccionadas em fibra de vidro.(QUEIROZ,2005;LION,2007). 

A comparação é feita analisando-se apenas o custo do combustível, custo do 

gás, com o preço do fogão solar, visto que não há custo do combustível do fogão solar 

por ser de fonte inesgotável e ainda sem comparar o preço do fogão solar com o fogão a 

gás que ultrapassa em pelo menos umas 5 vezes. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

Miguel Cabral de Macedo Neto                       Dissertação de Mestrado -PPGEM/UFRN.  

 

83

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

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

dessa família utilizar o fogão solar durante o dia e apenas à noite utilizar o fogão à gás, 

gastaria em torno de R$ 156,00 por ano,gastos em função da fabricação do mesmo com 

matérias recicláveis e da parábola refletora com vidros, comparando com o primeiro 

valor tem-se R$ 324,00 de economia, o que daria para comprar cerca de dois fogões 

solares testados.  
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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 

melhorar e otimizar o projeto. 

5.1. CONCLUSÕES  

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

alimentos, podendo trazer substancial economia e minimizar problemas de 

ataque à ecologia, principalmente no que diz respeito ao desmatamento por uso 

de lenha; 

2. Sua operacionalidade é simples, em função do fácil manuseio de seu 

mecanismo de rastreamento solar;  

3.   Os processos de fabricação e montagem do fogão solar são simples 

podendo ser facilmente repassados para comunidades carentes; 

4. Os tempos de cozimento dos alimentos ensaiados no fogão solar, com a 

utilização de uma panela isolada termicamente, 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, comparando-se os valores com Lion(2007); 

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

h, dentro de boas condições solarimétricas; 

6.  A parábola construída com o material compósito tem uma massa maior 

que a construída com fibra de vidro apresentando assim desvantagem em 
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relação ao seu peso, porém seu custo é menor devido a utilização de materiais 

de sucata e podendo ser mais fácil  de ser fabricada; 

7. A opção pelo uso de uma parábola confeccionada em material compósito 

concedeu maior simplicidade ao processo de fabricação, viabilizando ainda 

mais repasse tecnológico para comunidades de baixa renda e de baixa 

capacidade intelectual;  

8. O fogão solar apresenta boa relação custo benefício principalmente pois 

por usar um combustível  quase inesgotável, e abundante em nossa região. 

5.2. SUGESTÕES 

1. Testar à viabilidade de utilização do fogão a concentração construído 

para promover o assamento de alimentos como pizza, bolo, lasanha, pão de 

queijo, quibe, dentre outros; 

2. Testar o uso do fogão solar proposto em períodos de menor incidência da 

radiação solar direta do que as obtidas quando da realização dos ensaios 

operacionalizados nesse trabalho. 
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