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RESUMO
O projeto proposto apresenta um forno solar alternativo, tipo caixa, de baixo custo para ser
utilizado na operação de cocção, composto por três sucatas de pneus, para fazer a reciclagem
dos mesmos. Os pneus foram acoplados entre se, formando um recinto, onde se colocou em
sua parte inferior uma parábola coberta por múltiplos espelhos confeccionada a partir de uma
urupema (peneira indígena) e nas laterais internas do forno chapas de alumínio pintadas da
cor preta, obtidas de latas de cerveja, sendo feito assim para a obtenção do aumento na
concentração da radiação solar incidente no interior do protótipo estudado. Dois pneus foram
unidos, ficando uma camada de ar entre eles, com a função de isolante térmico. O terceiro
pneu teve a finalidade de suporte para os outros dois e isolar termicamente o fundo do forno.
Externamente foi colocada uma estrutura metálica com espelhos planos para refletir os raios
incidentes para o interior do forno, possuindo uma mobilidade para a correção do movimento
aparente do sol. O seu aspecto primordial é a viabilização de energia limpa e renovável para a
sociedade, combatendo os danos ecológicos causados pela utilização em larga escala de lenha
para a cocção de alimentos. Os ensaios mostram que o forno chegou à temperatura máxima de
123,8°C, assando vários alimentos como pizza, bolo, lasanha entre outros em um tempo
médio de 50 minutos. Comprova-se a viabilidade da utilização do forno. Apresentando ainda
condições de melhorar seu desempenho com adição de novos materiais, equipamentos e
técnicas.
Palavras-chave: forno solar, pneu, cocção, reciclagem, baixo custo.
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ABSTRACT
The proposed design provides a solar furnace alternative, box-like, low-cost operation to be
used in cooking, comprising three scrap tires to make the recycling thereof. The tires were
coupled to each other, forming an enclosure, which stood on its bottom covered by a parable
multiple mirrors made from a urupema (sieve indigenous) and the inner sides of the oven
aluminum sheet painted black, obtained from beer cans, thus being made to obtain the
increase in the concentration of solar radiation incident on the inside of the prototype studied.
Two tires were attached, leaving an air layer between them, with the function of thermal
insulation. The third tire aimed to support the other two and thermally insulate the bottom of
the oven. Externally was placed a metal frame with flat mirrors to reflect the incident rays into
the oven, having a mobility to correct the apparent motion of the sun. Its primary feature is the
viability of clean, renewable energy to society by tackling the ecological damage caused by
the large-scale use of wood for cooking food. The tests show that the furnace reached the
maximum temperature of 123.8 °C and baking various foods such as pizza, bun, and other
lasagne in an average time 50 minutes. Proves the feasibility of using the oven. Presenting
still able to improve their performance with the addition of new materials, equipment and
techniques.
Keywords: oven / cooker, tires, cooking, recycling, low cost.
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1 INTRODUÇÃO

As questões relativas ao meio ambiente estão sendo amplamente discutidas nos dias de
hoje, tanto na área de preservação ambiental como no controle de emissão de gases e novas
tecnologias. Problemas como poluição nas águas, efeito estufa, chuva ácida, aumento do
buraco da camada de ozônio e o próprio aquecimento global têm tomado as páginas de
notícias cada vez mais, juntamente com fenômenos catastróficos, muitos provocados por essas
mudanças climáticas no Globo terrestre.
O presente modelo de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios, pois se
por um lado nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado a miséria,
degradação ambiental e a poluição aumentam diariamente. Diante desta constatação, surgiu a
ideia do Desenvolvimento Sustentável (DS), buscando conciliar o desenvolvimento
econômico com a preservação ambiental, não só para essa geração como também para a
futura.
Esse desenvolvimento promove o chamado ecocapitalismo com a ampliação de
tecnologias limpas, redução de lixo, reciclagem com coleta seletiva, reutilização de águas,
enfim, o desenvolvimento da humanidade em harmonia com a natureza (LAYRARGUES,
2000).
Dentre as tecnologias limpas encontramos as energias renováveis, energias vindas de
fontes que não se acabam com o consumo como a eólica, biomassa, energia das marés e entre
elas a energia solar. O crescente uso de energias renováveis é uma solução ecologicamente
correta para evitar o aumento exagerado do aquecimento global, segundo Gomes (2009).
A ciência calcula que haja petróleo suficiente apenas para mais um século de
consumo. Em longo prazo a gasolina, o gás natural e o óleo diesel serão, inevitavelmente,
substituídos parcialmente por alternativas renováveis.
Diversos autores reconhecidos na área de energia solar como Bezerra (2002) e Cometa
(2004) descrevem a contribuição da crise energética de 1973 como um forte catalisador para a
busca de novas fontes de energia em especial a solar que encontra ampla utilização em
diversos países do mundo, principalmente naqueles em que há dificuldade nas fontes de
energia mais comuns.
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A energia solar é a que se destaca mais devido a sua variedade de utilizações como a
energia solar fotovoltaica, que gera eletricidade e a energia solar térmica, que pode ser
utilizada para aquecer a água, secagem e desidratação de alimentos, destilação de água e forno
solar. Essa fonte de energia tem se destacado como fonte alternativa em diversos países como
Espanha, Austrália e Japão que possuem diversos projetos de energia solar.
As principais conclusões dos relatórios internacionais Geração Solar e Revolução
Elétrica do Mar do Norte, lançados recentemente pelo Greenpeace afirmam que em 2030 a
energia solar poderá atender às necessidades energéticas de dois terços da população mundial
e a geração eólica em alto-mar, no Mar do Norte, poderá fornecer energia para 71 milhões de
residências na Europa (PORTAL BRASIL).
Existe certa barreira para o desenvolvimento da energia solar no Brasil, uma vez que o
nosso país possui uma grande quantidade de energia gerada pela usina hidrelétrica, além de
fontes energéticas originária das termoelétricas e pela sua obtenção de energia do petróleo e
gás natural, segundo Bezerra (2002).
As empresas energéticas, principalmente a hidrelétrica dificultam os investimentos em
energia solar, uma vez que diminuiria o consumo de seus combustíveis. Além disso, a energia
solar pode ser amplamente distribuída para todos, dificultando a concentração energética na
mão de poucos que lucram ao distribuírem para a população.
Claro que não há como substituir toda a energia do mundo pela energia solar, mesmo
que ela possa oferecer à humanidade recursos energéticos dez vezes superiores que os
recursos mundiais dos combustíveis fósseis (BEZERRA, 2002).
Outra dificuldade é que a energia solar é difusa e apresenta um custo de captação e
produção de equipamentos superiores quando comparada com outras fontes de energia já bem
exploradas no mundo, sendo utilizada como fonte alternativa de energia, pelo menos enquanto
as outras fontes se encontram a custos mais baixos.
Uma das aplicações mais práticas e econômicas da energia solar é o uso de fogões
solares para cocção de alimentos, que é hoje bem utilizada em países como índia, China e
Peru, entre outros. Nos dois primeiros, o número de fogões solares em operação supera a casa
das 100.000 unidades.

16

No Brasil, o principal emprego dos fogões solares é na zona rural das regiões áridas e
semiáridas onde a extração de lenha para obtenção de energia térmica assume valores
significativos, podendo-se observar esse cenário na Fig. 1.1 pelo desmatamento da caatinga.
A utilização desse tipo de fogão representaria uma redução significativa na extração de lenha
para a cocção de alimentos.

Figura 1.1 - Desmatamento da Caatinga.
Fonte: http://blogs.jovempan.uol.com.br/meioambiente/

A lenha tem recebido a denominação de energia dos pobres por ser parte significativa
da base energética dos países em desenvolvimento, chegando a representar até 95% da fonte
de energia em vários países. Nos países industrializados, a contribuição da lenha chega a um
máximo de 4%.
Cerca de 40% da lenha produzida no Brasil é transformada em carvão vegetal. O setor
residencial é o que mais consome lenha (29%), depois do carvoejamento. Geralmente ela é
destinada a cocção dos alimentos nas regiões rurais. Uma família de oito pessoas necessita de
aproximadamente 2,0 m3 de lenha por mês para preparar suas refeições. O setor industrial
vem em seguida com cerca de 23% do consumo. As principais indústrias consumidoras de
lenha no país são alimentos e bebidas, cerâmicas e papel e celulose (MELO, 2008).
A mata nativa sempre foi uma fonte de lenha, que parecia inesgotável, devido à
quantidade gerada na ampliação da fronteira agrícola. A forma devastadora com que ela foi
explorada deixou o país em situação crítica, em várias regiões onde existiam abundantes
coberturas florestais, no tocante à degradação do solo, alteração no regime de chuvas e
consequente desertificação.
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Segundo Araújo (2007) na produção de lenha para fins comerciais, uma parte da
árvore (troncos e galhos finos) é rejeitada constituindo os resíduos florestais. Além disso, as
indústrias que usam a madeira para fins não energéticos, como as serrarias e as indústrias de
móveis, produzem resíduos industriais como; pontas de toras, costaneiras e serragem em
diferentes tamanhos de partículas e densidade, que podem ter aproveitamentos energéticos. A
transformação da lenha em carvão vegetal é conhecida como carbonização.
Esses dados que mostram a massiva utilização da lenha, colocando em risco a saúde
do planeta, apontam para a necessidade de uma política de massificação do uso do fogão solar
para cocção de alimentos, como forma de preservar a natureza e ainda para amenizar o
desequilíbrio ecológico pelo uso indiscriminado da lenha, além de minimizar a emissão de
gases poluentes para a atmosfera.
De acordo com a matéria da Tribuna do Norte de 08/04/2007 a lenha ainda é o
principal combustível do RN, superando eletricidade e derivados de petróleo. Pesquisas
comprovam que, quando se fala em oferta, o maior peso é do petróleo, que, em 2005,
representava 45,2% da energia disponível no estado. Entretanto, a lenha, que responde por
25,4% do consumo no estado, é o combustível mais usado entre indústrias e residências.
Através de pesquisa e desenvolvimento de novos métodos economicamente viáveis e
ambientalmente legais ocorre um crescimento nesse setor. Entretanto, é necessária a difusão
dessa tecnologia para a sociedade, mostrando os benefícios e cuidados do seu uso para que o
equipamento possa operar satisfatoriamente.
Esse tipo de tecnologia além de não poluir o meio ambiente, evitando a poluição de
gases gerada pela queima da lenha, evita também a disputa pela extração de lenha pelos
moradores locais, a desertificação ocasionada da extração em excesso e os riscos que pode
trazer à saúde e ainda pode ser amplamente utilizada pela população de baixa renda que não
tem condições de utilizar as novas tecnologias a preço de mercado (GOMES, 2009).
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 (LION,
2007).
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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 fornos solares na caatinga
promete reverter ou ao menos amenizar essa situação possibilitando ao sertanejo uma melhor
condição de vida.
Aproveitando a energia que vem do sol, o forno transforma a radiação solar em calor
para o preparo de alimentos, reduzindo o esforço do sertanejo na busca de lenha e, ainda,
contribuindo para a preservação da natureza, possibilitando o aumento da capacidade de
remoção do dióxido de carbono da atmosfera e a redução das concentrações deste gás de
efeito estufa.
Segundo Bezerra (2002), 30% da madeira retirada da caatinga do nordeste brasileiro
transforma-se em lenha para cozimento de alimentos. Com a utilização dos fornos solares será
possível economizar até 55% dessa lenha evitando o desmatamento.

1.1 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

Esse trabalho apresenta um modelo de forno solar destinado a assar alimentos,
construído a partir de sucatas de pneus. Representa uma forma de reciclagem desse elemento
de difícil e longa decomposição.
Toda a sua estrutura é de material de sucata, obtendo um custo insignificante médio de
R$ 100,00, devido principalmente ao custo da compra dos espelhos, relativamente barato com
relação a outros modelos de fogões solares como o fogão desenvolvido por Queiroz (2005) de
R$ 200,00 e o fogão de Lion (2007) de R$ 300,00.
As principais características do forno proposto são:


Atuar como fonte de energia alternativa para a cocção de alimentos;
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 fornos solares de estrutura metálica o novo protótipo possui

um custo mais baixo devido ao reaproveitamento de materiais e por ser de uma estrutura
relativamente prática quando comparado a outros fornos maiores e mais complexos;
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Fácil processo de fabricação e montagem;
Possui um tamanho relativamente menor,quando comparado com fornos à lenha e a

gás, isto se deve ao fato do forno utilizar quase que basicamente pneus em sua composição.

1.2 OBJETIVOS

Os objetivos do presente trabalho podem ser subdivididos em gerais e específicos.

1.2.1 Objetivo geral

Demonstrar a viabilidade de utilização do forno solar estudado para o fim proposto e a
importância de sua utilização como alternativa para cocção de alimentos, diminuindo o uso de
lenha e do gás para este fim.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Projetar e construir o forno solar proposto;
2. Descrever e analisar todas as etapas do seu processo construtivo;
3. Ensaiar tal protótipo para vários tipos de alimentos, comparando o tempo de
assamento com os fornos convencionais a gás e fornos já fabricados e estudados que
utilizaram também a energia solar;
4. Estudar as viabilidades térmicas, econômicas e de materiais do forno solar
construído;
5. Demonstrar a importância do uso de fornos solares para a amenização do problema
gerado com a utilização massiva de lenha para a cocção de alimentos, principalmente na zona
rural.
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.
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O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica dos fogões e fornos solares.
O capítulo 3 apresenta a proposta em estudo, mostrando o forno 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, em função da análise dos resultados
obtidos.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para entender sobre a importância do forno solar em estudo como também o seu
funcionamento é necessário uma revisão bibliográfica sobre energia solar, o potencial solar,
processos de aproveitamento, histórico do forno solar, tipos de fornos solares, utilização dos
fornos solares no mundo e princípio de funcionamento do forno solar.

2.1 A ENERGIA SOLAR

A energia solar proveniente do sol é a responsável pela origem de praticamente todas
as outras fontes de energia conforme encontramos explicado na citação abaixo por Bezerra
(1998):
A energia solar pode ser indireta ou diretamente utilizada, as energias biomassa,
eólica, maremotriz, o fenômeno da fotossíntese, o crescimento dos seres vivos e
mesmo as fontes não renováveis são, em última análise, uma forma indireta de
utilização da energia solar (Bezerra, 1998, p 16).

As suas principais características, quando comparada com outras fontes de energia, é o
fato de não ser poluente, além de ser abundante e inesgotável. Para transmitir toda essa
energia o sol possui uma temperatura de 5500 graus centígrados em sua superfície com
emissão radiante 6,41 x 107 Joule m-2 s-1, obtida pelo resultado dos fenômenos termonucleares
da transformação de hidrogênio em hélio (BEZZERRA, 1998).
O que nos salva dessa grande quantidade de energia é à distância da terra para o sol
que é de 151 milhões de km, além da dispersão dos raios solares proveniente da atmosfera e
de outros fatores, conforme apresentado na Fig. 2.1(MARTINS, 2004).
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Figura 2.1 Diagrama simbólico dos processos de interação da radiação solar com a
atmosfera terrestre.
Fonte: MARTINS et al, 2004.

Cerca de 30% da radiação incidente no topo da atmosfera são refletidas pelas nuvens,
pela superfície do planeta, e pelos os gases e partículas atmosféricas. Os 70% restantes são
absorvidos produzindo aquecimento do sistema e causando evaporação de água (calor latente)
ou convecção (calor sensível) essa absorção da radiação solar é seletiva, sendo o vapor
d’água, o ozônio (O3) e o dióxido de carbono (CO2) os principais agentes absorvedores.
A energia absorvida pelo sistema Terra-Atmosfera é reemitida na faixa do
infravermelho do espectro de radiação eletromagnética sendo que 6% são provenientes da
superfície e 64% têm origem em nuvens e constituintes atmosféricos (LOPO, 2009).
Para Aldabó (2002) de toda a radiação solar que incide na nossa atmosfera, somente
25% chega ao solo terrestre de forma direta. Ao longo da atmosfera a radiação solar sofre
reflexões, absorções e dispersões. A radiação global que coleta-se em solo, é fruto então da
radiação direta, difusa e refletida.
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Figura 2.2 Radiação solar global e suas componentes.
Fonte: Lopo, 2009

Pode-se observar a partir da Fig. 2.2 acima que quando o Sol se situa verticalmente,
acima de uma determinada localização, a radiação efetua o caminho mais curto através da
atmosfera. Por outro lado, quando o Sol se encontra num ângulo mais baixo ou no horizonte a
radiação percorre um caminho mais longo, sofrendo a radiação solar uma maior absorção e
difusão e estando disponível, portanto uma menor intensidade de radiação.
A radiação solar tem diversas componentes: a radiação solar direta Edir proveniente do
sol, que atinge a terra sem qualquer mudança de direção e a radiação difusa Edif, que chega
aos olhos do observador através da difusão de moléculas de ar e partículas de pó.
A energia irradiada pelo sol, para a atmosfera terrestre é praticamente constante. Esta
energia irradiada ou intensidade de radiação é descrita como a constante solar relativa a uma
área de 1 m2. O valor médio da constante solar é E0 = 1.367 W/m² (Lopo, 2009).
Com relação aos componentes eletromagnéticos da radiação solar, tem-se uma
superposição de ondas eletromagnéticas e está distribuída do seguinte modo: 3% de
ultravioleta, 42% de luz visível e 55% de infravermelho com comprimentos de onda das
radiações mencionadas entre 0,25µ e 0,4µ; 0,4µ e 0,75µ; 1µ a 4µ, respectivamente. Porém,
como já foi explicado, atmosfera tem a propriedade de eliminar grande parte da energia solar,
principalmente na faixa do ultravioleta e do infravermelho (Ramos, 2009).
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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.
Considere-se que a Terra recebe do sol, ao nível do solo, no máximo 1KW/m2, de
radiação eletromagnética, embora possa atingir maiores picos em algumas localidades.
Excluídas as regiões Ártica e Antártica, ela recebe em média cerca de 3,6 kW/m2. Dia. As
massas continentais, excluídas as regiões Ártica e Antártica, possuem uma área em torno de
132,5 x 1012m2. Portanto, a incidência solar sobre essas massas continentais é 4,77 x
108GW/dia. Logo, a incidência em um ano é de 1,74 X 1011GW (GOMES, 2009).
Considerando-se que o consumo energético anual atual corresponde a 1,5 x 108GW,
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
(LION, 2007).

2.3 PROCESSOS DE APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR

Entre os processos de aproveitamento da energia solar, os mais usados atualmente são
o aquecimento de água e a geração fotovoltaica de energia elétrica. No Brasil, o primeiro é
mais encontrado nas regiões Sul e Sudeste, devido a características climáticas, e o segundo,
nas regiões Norte e Nordeste, em comunidades isoladas da rede de energia elétrica.
A geração fotovoltaica tem um grande potencial e é um dos mais atrativos modos de
obtenção de energia no futuro. Os sistemas fotovoltaicos são atualmente mais confiáveis e
econômicos que muitas outras tecnologias energéticas por serem independentes,
descentralizados e pelas alternativas de aplicabilidade, gerando uma gama de produtos para
consumo.
Os métodos para a geração de potência térmica solar são essencialmente os mesmos
das tecnologias convencionais, porém o combustível usado é a energia solar. Ao invés do
combustível fóssil, usa-se a radiação eletromagnética produzida pelo sol. A faixa de
temperatura requerida para aplicações domésticas e comerciais pode ser coberta com as
tecnologias disponíveis de conversão da energia solar em energia térmica.
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2.4 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).
As Figuras 2.3 e 2.4 apresentam, esquematicamente, o principio de focalização
pontual e linear em função da geometria do coletor.

Figura 2.3. Focalização pontual em função da geometria da superfície refletora. (a) Focalização
tipo espelhos paralelos. (b) Focalização tipo parabólica
Fonte:Melo, 2008

Figura 2.4. Focalização linear em função da geometria da superfície refletora. (a) Focalização
tipo tronco-cônica. (b) Focalização tipo cilindro-parabólica.
Fonte:Melo, 2008
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Na realidade, a focalização linear como pontual, é um conceito estritamente teórico,
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-PARABOLICA;
c) TRONCO-CONICA;
d) TRONCO-CONICA 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 mostrada a seguir.

C=

Área de captação da energia eletromagn ética
Área iluminada do absorvedor

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 requerem dispositivos

especiais de focalização e seguimento permanente da trajetória do sol. Exigem apenas a
modificação de seu posicionamento em relação ao sol algumas vezes por ano.
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2.5 TIPOS DE FORNOS E FOGÕES SOLARES

Os fogões ou fornos solares são dispositivos especiais que por intermédio da luz solar
servem para a cocção de alimentos e outras utilidades. Classificam-se em quatro tipos básicos:
fornos do tipo caixa, fogões concentradores, fogões do tipo painel e coletores de placa plana
aplicados a cozinhas.

2.5.1 Fornos tipo caixa

Pode ser de diversos materiais, mas todos devem possuir um vidro ou algum outro
material transparente que permita a passagem dos raios solares para seu interior e mantenha
boa parte do calor, necessário para assar o alimento. Geralmente a sua estrutura é pintada de
preto para facilitar o armazenamento de calor conforme é sabido que a maior absorção é
realizada pelo corpo negro
Este tipo de forno pode ter distintos números de refletores externos, planos ou
levemente côncavos, colaborando para uma aceleração na temperatura interna diminuindo o
tempo de aquecimento conforme podemos analisar na Fig. 2.5 (SOCIADE DO SOL).

Figura 2.5 Esquema de funcionamento de um forno tipo caixa
Fonte: http://www.sociedadedosol.org.br/
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Características:
 Temperatura de aquecimento: em torno de 150 °C
 Tempo para aquecimento: Lento, quando comparado a outros fogões como os de
concentração.
 Operacionalidade simples, podendo funcionar praticamente sem a intervenção do
usuário, mantendo o alimento aquecido durante um tempo prolongado;
 Não produz efeitos danosos ao usuário por reflexão;
 São estáveis e não apresentam riscos pela produção de chamas, não gerando,
portanto, susceptibilidade a queimaduras.
 São construídos com materiais de baixo custo, podendo haver modelos de fácil
transporte, leves e dobráveis.

2.5.2 Fogão concentrador

São fogões que captam a radiação solar e a concentram numa região focal, onde se
posiciona o absorvedor ou forma, promovendo a cocção dos alimentos. Para que façam essa
captação e reflexão da luz solar necessitam de refletores, geralmente espelhos distribuídos em
uma superfície de forma côncava. Na Fig. 2.6 podemos visualizar esse tipo de fogão (Lion,
2007).

Figura 2.6 Exemplo de um fogão concentrador.
Fonte: Lion, 2007

Características:
 Temperatura de aquecimento: bem variável dependendo do tamanho da parábola
refletora, podendo ultrapassar 800°C.
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 Tempo de aquecimento: Rápido, quando comparado com outros fogões.
 Necessita de luz solar direta;
 Mecanismo de acompanhamento da trajetória do sol com reorientação a cada 30
minutos;
 Esfriamento rápido do alimento se há desvio de foco ou nebulosidade acentuada;
 Instável a ventos;
 Risco de fogo ou queimaduras;
 Danos aos usuários por raios refletidos e o fato de ficar exposto ao tempo.

2.5.3 Fogão painel

Esse modelo é formado por uma estrutura que pode ser montada e desmontada de
maneira prática. É composto geralmente de papelão revestido com algum material refletivo,
sendo desenhado de uma forma especial para que os raios solares sejam todos concentrados
para uma panela colocada no centro da mesma. O mais conhecido desses fogões é o painel de
Bernad (Fig. 2.7), desenvolvido posteriormente por Barbara Kerr.

Figura 2.7 Exemplo de um fogão solar do tipo painel de Bernad.
Fonte: http://solarcooking.org/portugues/spc-pt.htm

2.5.4 Coletores de placa plana aplicados a cozinhas

São cozinhas que promovem o cozimento do alimento por meio de aquecimento
através de coletores de placa plana. Esses coletores aquecem algum fluido de trabalho como
óleo ou ar. (QUEIROZ, 2005; LION, 2007).
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Características:
 Facilidade de uso e a possibilidade de poder cozinhar na sombra
 Não é necessária sua reorientação, funcionando sem a intervenção do usuário,
mantendo quente o alimento durante longo tempo;
 Não produzem chama, sendo estáveis e não oferecendo riscos de fogo ou
queimaduras.
 Podem ser feitas de grandes tamanhos, para atender até as instituições, hotéis,
hospitais.

2.6 HISTÓRICO DOS FORNOS E FOGÕES SOLARES

Desde a mais remota antiguidade os povos utilizam a energia do sol para aquecer água,
secar frutas e cozer vegetais.
O primeiro forno solar foi criado pelo naturalista francês Horace de Saussure em 1767,
a cozinha solar de Horace constava de duas caixas de madeira de pinho, uma dentro da outra,
isoladas com lã e tinha três coberturas de vidro conforme é observado na Fig. 2.8.

Figura 2.8 Caixa solar construída por Horace de Saussure.
Fonte: http://solarcooking.org/portugues/history-pt.htm

No século XIX tiveram algumas importantes invenções no campo do fogão solar:
 Em 1830, O astrônomo britânico John Herschel utilizou uma cozinha solar de sua
invenção durante sua viagem ao sul da África.
 Em 1860, Mouchot, na Argélia cozinhou com um refletor curvado, concentrando os
raios solares sobre uma pequena panela.
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 Em 1881 Samuel P.Langley utilizou uma cozinha solar durante a subida ao monte
Whitney nos Estados Unidos.
 Charles Abbot desenhou um espelho concentrador e conseguiu alcançar com o
mesmo a temperatura em torno de 200°C, em que esquentava azeite, retendo parte
do calor por várias horas após o por do sol, conseguindo cozinhar alguns alimentos
durante a noite.
Os fogões solares que são vistos hoje em dia começaram a evoluir em 1950, pois
anteriormente nosso mundo estava ainda enrolado na insanidade da guerra e após esse período
as pessoas buscavam meios de criar um futuro estável e pacífico.
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 (Fig. 2.9) 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.
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Figura 2.9 Bárbara Kerr e Sherry Cole com um dos modelos de seus fogões solares.
Fonte (http://solarcooking.wikia.com/wiki/Barbara_Kerr)

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 Laboratório de Maquinas Hidráulicas e Energia solar (LMHES/UFRN) essa linha
de pesquisa tem merecido destaque.

2.6.1 Os fornos e fogões solares fabricados no LMHES da UFRN

A cocção solar de alimentos representa uma das principais linhas de pesquisa do
LMHES da UFRN, tendo sido objeto de inúmeros trabalhos científicos publicados em vários
congressos nacionais e internacionais. A seguir, apresentam-se alguns trabalhos dessa linha de
pesquisa.
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Souza em 1986 construiu um forno solar, Fig. 2.10, em madeira com quatro segmentos
de inox unidos constituindo a superfície refletora que concentrava a radiação solar e a enviava
para o recinto de assamento.

Figura 2.10 Forno solar proposto construído em madeira e inox
Fonte: Souza, 1986

Souza em 1986 também construiu um fogão solar, Fig. 2.11 à concentração com
parábola refletora formada por segmentos de chapas de inox. Apesar da significativa
temperatura no foco os ensaios demonstraram uma significativa perda da energia concentrada
no foco em função de um nível de absortividade do inox muito maior que o espelho, apesar de
sua boa refletividade.

Figura 2.11 Fogão solar à concentração construído com chapas de inox
Fonte: Souza, 1986

Queiroz em 2005 apresentou Dissertação de Mestrado no Programa de pós Graduação
em Engenharia Mecânica (PPGEM-UFRN) sobre um fogão solar, Fig. 2.12, à concentração
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composto por quatro segmentos espelhados, constituindo uma parábola, obtida através da
utilização de fibra de vidro, aplicada sobre um molde cerâmico, destinado ao cozimento de
alimentos para fins residenciais, urbanos e rurais.

Figura 2.12 Fogão solar à concentração construído com quatro segmentos espelhados
Fonte: Queiroz, 2005

Lion em 2007 apresentou Dissertação de Mestrado no PPGEM-UFRN sobre fogão
solar, Fig. 2.13, à concentração composto por dois segmentos espelhados, constituindo duas
semi-parábolas, obtidas através da utilização de fibra de vidro, aplicada sobre um molde
cerâmico, destinado ao cozimento de alimentos.

Figura 2.13 Fogão solar à concentração construído com dois segmentos espelhados
Fonte: Lion, 2007
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Melo em 2008 apresentou Dissertação de Mestrado ao PPGEM-UFRN sobre um forno
solar, Fig. 2.14, fabricado a partir de uma sucata de fogão convencional a gás. Segmentos de
espelhos planos foram colocados nas laterais do forno para a concentração da radiação e uma
parábola refletora foi introduzida no recinto de cozimento para o aproveitamento da radiação
refletida incidente no interior do forno.

Figura 2.14 Forno solar construído a partir de uma sucata de fogão convencional
Fonte: Melo, 2008

Souza et al. em 2008 apresentaram no VI CONEM um forno solar, Fig. 2.15, de baixo
custo fabricado com blocos confeccionados em material compósito, a partir de EPS em pó,
gesso e cimento.
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Figura 2.15 Forno solar construído a partir de material compósito
Fonte: Souza et al, 2008

Souza et al. em 2008 apresentaram no VI CONEM um fogão solar, Fig. 2.16, à
concentração construído a partir de uma sucata de antena parabólica.

Figura 2.16 Fogão solar construído a partir de antena parabólica
Fonte: Souza et al, 2008

Souza et al. em 2009 apresentaram no 20th COBEM um modelo de forno solar, Fig.
2.17, destinado a assar alimentos, construído a partir da utilização de um material compósito,
que apresentava em sua composição o Poliestireno expandido (EPS) triturado.

37

Figura 2.17 Forno solar construído com EPS e material reciclado
Fonte: Souza et al, 2009

Filho em 2010 apresentou dissertação de Mestrado no PPGEM-UFRN sobre um fogão
solar, Fig. 2.18, à concentração composto por duas parábolas refletoras de forma elíptica
feitas a partir do reaproveitamento de sucatas de antena de TV de 0,28 m² recobertas por
múltiplos espelhos de 2 mm de espessura montadas em uma estrutura metálica.

Figura 2.18 Fogão solar com duas antenas de TV
Fonte: Filho, 2010

Neto em 2010 apresentou dissertação de Mestrado no PPGEM-UFRN sobre um fogão
solar, Fig. 2.19, à concentração com parábola refletora construída em material compósito,
onde foi utilizado um molde de concreto com perfil parabólico obtido através da modelagem.
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Figura 2.19 Fogão solar construído com material compósito
Fonte: Neto, 2010

Souza et al. em 2012 apresentaram no VII CONEM um forno solar, Fig. 2.20,
fabricado a partir de uma sucata de freezer destinado ao assamento de alimentos, tais
como pizzas, bolos, pães, lasanhas e outros. Sua principal característica era o baixo custo.
Tal forno proporcionava o assamento de vários alimentos ao mesmo tempo.

Figura 2.20 Forno solar construído com uma sucata de freezer
Fonte: Souza et al, 2012

Silva, em 2012 apresentou seu trabalho de conclusão de curso sobre um forno solar,
Fig. 2.21, produzido a partir de um banco em desuso e de sucatas de vidro retiradas de janelas.
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É importante ressaltar que os materiais utilizados para confecção do forno solar são de baixo
custo, viabilizando o seu uso pelas camadas mais pobres da população.

Figura 2.21 Forno solar construído com vidros
Fonte: Silva e Barbosa, 2012.

Souza em 2012 defendeu seu Trabalho de conclusão de curso sobre um modelo de um
forno solar, Fig. 2.22, destinado a assar alimentos, construído a partir da utilização de uma
caixa térmica de EPS. A inovação do trabalho foi à utilização da caixa térmica de isopor,
largamente disponível no mercado, de baixo custo e com uma estrutura já definida e
construída, evitando-se a confecção de molde para a obtenção da caixa.

Figura 2.22 Forno solar fabricado com caixa de EPS
Fonte: Souza, 2012

Frankental em 2012 defendeu um TCC sobre um forno solar, Fig. 2.23, destinado ao
assamento de alimentos, construído a partir de placas de material reciclável utilizadas para
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construção de ambientes para trabalhadores da construção civil. Utilizou-se o EPS para o
isolamento térmico do forno. O forno apresentou uma geometria diferente das utilizadas para
fornos solares, sendo mais compacta e com um volume de ar reduzido.

Figura 2.23 Forno solar fabricado com placas de material reciclável
Fonte: Frankental, 2012

Pitta em 2012 defendeu um TCC sobre um modelo de forno solar, Fig. 2.24, destinado
a assar alimentos, construído a partir de sucatas de vidros utilizados em janelas. Utilizou-se
raspa de pneu como isolante entre os elementos estruturais das paredes do forno.

Figura 2.24 Forno solar fabricado com vidros de janela
Fonte: Pitta, 2012

41

Souza et al. em 2012 apresentaram no 20°CBECIMAT uma melhor destinação e
utilização de resíduos de cabelo, gerados por salões de beleza, evitando seu descarte no
ambiente. Ressalte-se que a decomposição do cabelo apresenta um tempo ilimitado, o que
acentua os problemas ecológicos decorrentes de seu descarte em lixões. Foi fabricado um
compósito a partir da trituração dos resíduos de cabelo. A matriz do compósito foi a resina
ortoftálica. Foi construída uma parábola com 0,65m² de área, utilizada para a fabricação de
um fogão solar, Fig. 2.25, à concentração.

Figura 2.25 Fogão solar fabricado com resíduos de cabelo
Fonte: Souza et al, 2012

Gurgel em 2013 apresentou Trabalho de conclusão de curso sobre um forno solar, Fig.
2.26, para assar varios tipos de alimentos, fabricado a partir de uma caixa térmica de EPS e
espelhos. O forno solar proposto foi um protótipo solar de concentração, principalmente, para
a operação de assar.
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Figura 2.26 Forno solar fabricado com caixa de EPS e inclinação dos espelhos internos
Fonte: Gurgel, 2013

2.7 EFEITO CALORÍFICO NO FORNO SOLAR

Combinando os efeitos de radiação no corpo negro e efeito estufa, temos um efeito
duplo na geração e armazenamento de calor que são essenciais para a cocção de alimentos,
uma parte da energia que entra no forno é refletida para o ambiente externo e boa parte é
absorvida continuamente pelo ar e pelos materiais no interior do forno.
Ao se colocar um corpo negro nessa região interna estará se aproveitando ainda mais
desse calor contido no interior do forno. Esse calor emitido por infravermelho é transmitido
ao vidro e retorna ao corpo negro sendo absorvido novamente, promovendo uma elevação na
temperatura até atingir um ponto de equilíbrio entre o ganho e a perda de calor.

2.7.1 Processo de transferência de calor no forno solar

O calor dentro de um forno solar é transferido a partir de três processos básicos:
Condução, Radiação e Convecção, observados na Fig. 2.27.
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Figura 2.27 Princípio de cozimento de um forno solar.
Fonte: http://solarcooking.org/portugues/sbcdes-pt.htm

2.7.1.1 Radiação

É a designação dada à energia radiante emitida pelo Sol, em particular aquela que é
transmitida sob a forma de radiação eletromagnética.
O forno solar faz o processo de cocção dos alimentos graças à radiação fornecida pelo
sol, mas essa radiação também é emitida pelos objetos no interior do forno até mesmo pelo
alimento.

2.7.1.2 Condução

Condução é a transferência de calor através de um corpo, de molécula a molécula, o
corpo mais quente cede calor ao corpo mais frio. A constante adição de calor favorece o
choque entre as moléculas transferindo energia das mais energéticas para as menos
energéticas.
A panela que é aquecida por radiação, transmite o calor ao alimento e a água através
de condução, transmitindo o mesmo a partir de suas moléculas para as moléculas do material
que está em contato com essa fonte de calor.
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2.7.1.3 Convecção

É o processo de transferência de calor que ocorre através do deslocamento de camadas
de um fluido, ou seja, ocorre com os líquidos e gases.
O ar quente aquecido no fundo da panela, ou do próprio forno tende a subir e trocar
calor com o ar frio que desce, promovendo uma circulação de ar, aquecendo o ambiente.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM

O forno construído é um protótipo solar destinado ao uso doméstico em zonas rurais e
urbanas, no período de 9:00 às 14:00 hs. Destina-se, principalmente, a operação de assar
alimentos, tais como pães, bolos, pizzas entre outros.
A principal inovação do trabalho foi à utilização de pneus usados que foram colocados
ao avesso para propiciar uma melhor configuração interna, facilitar a colocação das chapas de
alumínio no seu interior e proporcionar um melhor isolamento térmico, no caso uma camada
de ar confinado entre eles. O pneu também se constitui em um material isolante o que melhora
a eficiência térmica do forno solar proposto, uma vez que minimiza as perdas térmicas.
O forno solar proposto foi construído a partir de três sucatas de pneus, mostrados na
Fig. 3.1, que recebeu algums elementos para tornar-se um forno tipo caixa solar.

Figura 3.1 Sucatas de pneus, elemento base do forno proposto

O protótipo solar proposto utilizou sucatas de pneus em sua confecção, ficando assim,
com as seguintes dimensões:
- Interna: D = 57 cm; H = 18 cm; Vint = 45,3 litros
- externas: D = 75 cm; H = 47 cm; Vext = 132 litros.
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Para a transformação das sucatas de pneus em forno solar, obedeceu-se ao processo de
fabricação, descrito a seguir:


Todo o interior do forno solar foi pintado com tinta preta para uma melhor absorção da
radiação solar incidente.



Toda superfície interna foi recoberta por chapas de alumínio (latas recortadas), e no
fundo foi colocada uma parábola refletora, recoberta de espelhos de pequenas
dimensões, fabricada a partir de uma urupema (peneira indígena para milho) de 55 cm
de diâmetro, com área de 0,3m², para concentrar a radiação solar que chega ao fundo
do forno, refletida assim na panela absorvedora onde são colocados os alimentos
postos a assar.



Foi utilizada uma placa em perfil parabólico recoberta de espelhos com área de
captação em torno de 0,4 m², em uma estrutura acima do forno para refletir os raios
incidentes em seu interior. A estrutura desses segmentos de espelhos tem movimento
para permitir a regulagem dos mesmos em função do movimento aparente do sol.

O processo de montagem do forno solar proposto foi composto das seguintes etapas:

1. Os pneus foram colocados ao avesso através de um processo de corte, onde foram
utilizados ferramentas como serra manual e estilete, este processo se deu para melhorar o
encaixe entre eles e a captação da radiação solar incidente no interior do forno;
2. A Acoplagem dos pneus formando assim a estrutura do forno proposto;
3. O Corte dos espelhos – utilizando um diamante profissional montado em uma
ferramenta que permite cortes precisos;
4. A Fabricação da parábola refletora usando a peneira (urupema);
5. Recobrimento da urupema com espelhos obedecendo ao perfil da parábola;
6. Corte do vidro para a fabricação da tampa;
7. Confecção da estrutura da superfície refletora externa;
8. Confecção da estrutura de fixação da superfície refletora externa ao forno solar,
com regulagem;
9. Pintura e vedação do forno solar proposto.
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A Figura 3.2 mostra uma ilustração das partes separadas do forno solar tipo caixa
construído:

Figura 3.2 Partes separadas do forno solar tipo caixa construído.
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A Figura 3.3 mostra as vistas frontal, lateral e do topo do forno solar tipo caixa
construído:

Figura 3.3 Vistas frontal, lateral e do topo do forno solar tipo caixa construído (dados em cm).
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As Figuras 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 mostram o forno solar construído e algumas de suas
partes.

Figura 3.4 Forno solar proposto construído a partir de três sucatas de pneus.
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Figura 3.5 Vista do topo do forno solar construído.

Figura 3.6 Detalhe da fixação do mecanismo de regulagem dos espelhos externos.
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Figura 3.7 Urupema (peneira para milho) e Parábola refletora montada.

3.2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Foram levantados dados da temperatura da forma absorvedora e do interior do forno
para sete dias de ensaios. As temperaturas foram tomadas de 5 em 5 minutos, no período
entre 9:00 e 14:00hs.
Os testes consistiram na colocação dos alimentos (pizza, pão de queijo, nugget, bolo,
kibe, frango empanado e lasanha) para assar no interior do forno proposto, medindo-se o
tempo de assamento dos mesmos e os níveis de temperatura no interior do forno solar. 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 %, mostrado na Fig. 3.8 logo a seguir.

Figura 3.8 Termômetro digital e termopares cromel-alumel
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Os dados da radiação solar global foram medidos com a estação meteorológica Davis
– Weather Envoy instalada no LMHES da UFRN observado na Fig. 3.9 onde se pode
visualizar o equipamento que se localiza em cima do LMHES/UFRN e na Fig. 3.10 um
receptor do equipamento que transfere os dados medidos a um computador. Na Fig. 3.11
vizualiza-se a tela do computador que mostra o programa de medição de dados
meteorológicos dos quais foram extraídos os dados da radiação solar.

Figura 3.9 Equipamento Davis - Weather Envoy

Figura 3.10 Receptor do Equipamento acoplado a um computador no LMHES
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Figura 3.11 Programa de medição de dados meteorológicos (Davis Weather Envoy).

O forno solar proposto, construído a partir de pneus, com uma urupema adaptada para
atuar como parábola refletora, foi ensaiado e teve seus tempos de assamento comparados com
outros fornos solares desenvolvidos, bem como com fornos convencionais. A Fig 3.12 mostra
o forno solar proposto em teste.

Figura 3.12 Forno solar em teste de assamento de uma pizza e um bolo.

3.3. BALANÇO TÉRMICO DO FORNO SOLAR

O balanço térmico para o forno solar construído é apresentado a seguir. A Fig. 3.13
mostra um diagrama esquemático de todas as radiações que incidem no interior e exterior do
forno solar.
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Figura 3.13 Balanço térmico do forno solar

As radiações solares incidentes sobre aparte superior e sobre os espelhos externos
entram no forno 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 e a área útil da parábola. As equações referentes ao balanço energético são
apresentadas a seguir.

a. A Energia que entra no forno solar (Eef)
A Energia que entra no forno solar provém de duas fontes: da radiação solar global
incidente na cobertura do forno solar e da radiação solar direta refletida nos espelhos externos
situados no topo do forno solar. A equação 3.1 mostra a energia total que entra no forno solar.

Eef = Eg  Ere
Sendo:
Eef = Energia que entra no forno solar (W);

(3.1)
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Eg = Energia proveniente da radiação solar global que incide diretamente no forno
(W);
Ere = Energia da reflexão dos espelhos da parte superior do forno (W).
Para o cálculo das energias de entrada no forno solar utilizam-se as equações
mostradas a seguir.

Eg = I g .τv . Av

(3.2)

Ere = I d . Aue. ρe .τv

(3.3)

Sendo:
Ig = Radiação instantânea global que entra no forno solar = 850 W/m2;
Id = Radiação instantânea direta que entra no forno solar = 680 W/m2;
ρe = Refletividade do espelho = 0,95;
τv = Transmissividade do vidro = 0,85;
Av = Área do vidro = 0,255 m² (referente a tampa de vidro do forno);
Aue = Área útil dos espelhos = 0,4 m2.

b. A Energia que chega a parte superior da forma (Esf)
Os procedimentos para o cálculo dessa energia encontram-se mostrados nas equações
a seguir. A Fig. 3.14 mostra um diagrama esquemático das energias que chegam à parte
superior da forma.
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Figura 3.14 Energia que chega à parte superior da forma.

Esf = E gsf + Eresf

(3.4)

Sendo:

Egsf = Eg .(Asf / Av ) I g . v . Asf

(3.5)

Eresf = Ere.(Asf / Av ) I d . Aue.e . v .( Asf / Av )

(3.6)

Sendo:
Esf = Energia que chega à parte superior da forma (W);
Egsf = Energia solar global que incide diretamente na parte superior da forma (W);
Eresf= Energia refletida pelos espelhos externos que incide na parte superior da forma
(W);
Eg = Energia proveniente da radiação global que incide diretamente no forno (W);
Ere = Energia da reflexão dos espelhos da parte superior do forno (W);
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Asf = Área superior da forma = 0,06 m²;
Av = Área do vidro = 0,255 m².

c. A Energia que chega à parábola (Ecpr)
Os procedimentos para o cálculo dessa energia encontram-se mostrados nas equações a
seguir. O fator 1 deve-se ao fato da área útil da parábola refletora ocupar 100% da área da
base do forno solar. A Fig. 3.15 mostra um diagrama esquemático das energias que chegam à
parábola.

Figura 3.15 Energia que chega à parábola.

Ecpr = Egpr + Erepr

(3.7)

Sendo:

Egpr = Eg .(Aup / Abf )

(3.8)

Erepr = Ere .(Aup / Abf )

(3.9)
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Sendo:
Aup = Área útil da parábola.
Abf = Área da base do forno.
Ecpr = Energia solar que chega à parábola (W);
Egpr = Energia solar global que incide na parábola (W);
Erepr = Energia solar refletida que incide na parábola (W);
Eg = Energia da radiação solar global que incide no forno (W);
Ere = Energia da reflexão dos espelhos da parte superior do forno (W).

d. A Energia que chega à base da forma (Ebf)
O fator 0,8 corresponde à fração da energia solar global que sai da parábola em
direção ao fundo da forma, uma vez que a energia difusa situa-se em torno de 20% da energia
solar global para dias de baixíssima nebulosidade. A Fig. 3.16 mostra um diagrama
esquemático das energias que chegam à base da forma (Melo, 2008).

Figura 3.16 Energia que chega à base da forma
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Ebf = Ecpr .e .0,8

(3.10)

Sendo:
Ebf = Energia total na base da forma (W);
Ecpr = Energia solar que chega à parábola (W);
ρe = Refletividade dos espelhos da parábola (W).

e. A Energia total que chega à forma (Ecf)
A equação 3.11 mostrada logo a seguir, mostra como obtemos a energia total que
chega a forma.

Ecf = Esf + Ebf

(3.11)

Sendo:
Ecf = Energia total que chega a forma (W);
Esf = Energia que chega à parte superior da forma (W);
Ebf = Energia total na base da forma (W).

f. A Energia absorvida pela forma (Eabs)

Eabs = Ecf .α f

(3.12)

Sendo:
Eabs = Energia absorvida pela forma (W);
Ecf = Energia total que chega a forma (W);
αf = Absortividade da forma = 0,85 de acordo com Melo, 2008.

g. A Energia perdida pelo forno solar (Epf)
Energia perdida pelo forno solar construído em estudo.

E pf  Eef  Eabs
Sendo:
Epf = Energia perdida pelo forno solar (W);
Eef = Energia que entra no forno solar (W);

(3.13)
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Eabs = Energia absorvida pela forma (W).
h. O rendimento interno do forno solar (Ƞif)
O rendimento interno do forno solar será calculado pela razão entre a energia
absorvida pela forma e a energia total que entra no forno solar.

if = (Eabs / Eef ).100
Sendo:
Ƞif = Rendimento interno do forno solar (%);
Eef= Energia que entra no forno solar (W);
Eabs= Energia absorvida pela forma (W).

(3.14)
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O balanço de energia do forno solar construído será apresentado a seguir. Serão
também avaliados os resultados obtidos com o forno solar na operação de assar alguns
alimentos, bem como as energias envolvidas nesse processo.
A Figura 4.1 mostra esquematicamente os parâmetros calculados para o balanço de
energia do forno solar construído.

Figura 4.1 Balanço energético do forno solar estudado.

4.1. BALANÇO ENERGÉTICO DO FORNO

O balanço térmico do forno solar construído, apresentado na Fig. 4.1, mostra um
diagrama esquemático de todas as trocas energéticas que ocorrem no interior do forno solar.

a. A Energia que entra no forno (Eef)
Utilizando a equação 3.2 temos:
Eg = Ig x τv x Av
Eg = 850 x 0,85 x 0,255 = 184,23 W
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Utilizando a equação 3.3 temos:
Ere = Id x Aue x ρe x τv
Ere = 680 x 0,4 x 0,95 x 0,85 = 219,64 W
Logo: Através da equação 3.1:
Eef = Eg + Ere
Eef = 184,23 + 219,64 = 403,87 W

b. A Energia que chega a parte superior da forma (Esf)
Utilizando a equação 3.5 temos:
Egsf = Eg x (Asf / Av)
Egsf = 184,23 x (0,06 / 0,255) = 43,35 W
Utilizando a equação 3.6 temos:
Eresf = Ere x (Asf / Av)
Eresf = 219,64 x (0,06 / 0,255) = 51,68 W
Logo: Através da equação 3.4:
Esf = Egsf + Eresf
Esf = 43,35 + 51,68 = 95,03 W

c. A Energia que chega à parábola (Ecpr)
Utilizando a equação 3.8 temos:
Egpr = Eg x (Aup / Abf)
Egpr = 184,23 x 1 = 184,23 W
Egpr = 184,23 - Egsf = 184,23 – 43,35 = 140,88 W
Utilizando a equação 3.9 temos:
Erepr = Ere x (Aup / Abf)
Erepr = 219,64 x 1 = 219,64 W
Erepr = 219,64 - Eresf = 219,64 – 51,68 = 167,96 W

63

Logo: Através da equação 3.7:
Ecpr = Egpr + Erepr
Ecpr = 140,88 + 167,96 = 308,84 W

d. A Energia que chega a base da forma (Ebf)
0,8 corresponde à fração da energia solar global que sai da parábola em direção ao fundo
da forma.

Logo: Através da equação 3.10:
Ebf = Ecpr x ρe x 0,8
Ebp = 308,84 x 0,95 x 0,8 = 234,72 W

e. A Energia total que chega à forma (Ecf)
Logo: Através da equação 3.11:
Ecf = Esf + Ebf
Ecf = 95,03 + 234,72 = 329,75 W
A Tabela 4.1 apresenta as componentes energéticas que chegam ao absorvedor.

Tabela 4.1 Energia que chega ao absorvedor.
ORIGEM DA ENERGIA

LOCAL DE APLICAÇÃO

ENERGIA APLICADA (W)

PORCENTAGEM (%)

1.ENERGIA SOLAR

TOPO

95,03

28,82

2.ENERGIA SOLAR

BASE

234,72

71,18

329,75

100

ENERGIA QUE CHEGA AO ABSORVEDOR

f. A Energia absorvida pela forma (Eabs)
Logo: Através da equação 3.12:
Eabs = Ecf x αf
Eabs = 329,75 x 0,85 = 280,29 W
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g. A Energia perdida pelo forno solar (Epf)
Logo: Através da equação 3.13:
Epf = Eef – Eabs
Epf = 403,87 – 280,29 = 123,58 W

h. O rendimento interno do forno solar (ƞif)
Logo: Através da equação 3.14:
ƞif = (Eabs / Eef) x 100
ƞif = (280,29 / 403,87) x 100 = 69,4%
A Tabela 4.2 apresenta as energias envolvidas no processo de determinação da perda
térmica do forno solar em estudo.

Tabela 4.2 Energia perdida e rendimento do forno solar.
DESCRIMINAÇÃO

ENERGIA (W)

PORCENTAGEM (%)

1. ENERGIA QUE ENTRA NO FORNO

403,87

100

2. ENERGIA ABSORVIDA PELO ABSORVEDOR

280,29

69,4

3. PERDAS = (1 - 2)

123,58

30,6

A eficiência do forno solar estudado ficou em torno de 70%, uma vez que a energia
perdida correspondeu a 30% da energia que entra no recinto de assamento. Essa eficiência
demonstra a viabilidade térmica do forno solar estudado, que se traduziu pela boa eficiência
do isolamento térmico dos pneus utilizados.

4.2. DADOS OBTIDOS COM O PROTÓTIPO PROPOSTO

Foi realizado um ensaio com o forno vazio para se obter as temperaturas e radiações
para se ter referência para os demais ensaios. As medições de temperatura foram feitas no
interior do forno e também no absorvedor (forma), obtendo-se assim os dados contidos na
Tab. 4.3 e mostrados graficamente nas Figs. 4.2 e 4.3.
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Tabela 4.3. Dados da temperatura e radiações no forno solar sem carga.
TEMPO (h) T interna (°C) T absorvedor (°C) IG (W/m²) ID (W/m2)
9:00

79,5

99,4

663

530,4

9:15

90,5

105,8

698

558,4

9:30

92,8

110,7

733

586,4

9:45

106,5

112,8

845

676

10:00

91,6

105,7

904

723,2

10:15

108,2

114,8

878

702,4

10:30

106,1

119,2

840

672

10:45

99,8

122,7

823

658,4

11:00

109,2

123,8

849

679,2

Média:

98,2

112,7

803

642,4

Figura 4.2 Temperatura no forno solar sem carga.
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Figura 4.3 Radiações no forno solar sem carga

Verificou-se que os maiores valores de temperatura interna e do absorverdor
alcançados durante o ensaio sem carga foram 109,2 e 123,8 ºC. Esses níveis estão muito
abaixo dos relativos aos obtidos com um forno convencional a gás, cuja temperatutra interna
mínima, por exemplo, chega a alcançar 280°C, porém, compativel com outros fornos solares
estudados e contruidos na UFRN. Os valores médios obtidos foram 98,2 °C para a
temperatura interna do forno, 112,7 °C no absorvedor, 803W/m² de radiação solar global e
642,4W/m² para a radiação solar direta. Os índices de radiação espelham um dia com boas
condições solarimétricas.


A Tabela 4.4 mostra os resultados das temperaturas e das radiações do forno solar no

processo de assar uma pizza de 460g. Os dados colhidos estão dispostos nas Figs. 4.4 e 4.5 a
seguir.

Tabela 4.4. Dados da temperatura e radiações do assamento da pizza.
TEMPO (h) T interna (°C) T absorvedor (°C) IG (w/m²) ID (W/m²)
10:55

71,7

79,4

830

664

11:00

77,5

82,2

840

672

11:05

80

87,7

843

674,4

11:10

80,7

97

845

676

11:15

84,8

106,6

849

679,2

Média

78,9

90,6

841,4

673,12
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A Figura 4.4 mostra graficamente os valores das temperaturas interna e do absorvedor,
colhidas durante o ensaio da pizza.

Figura 4.4 Temperaturas durante o assamento da pizza.

Na próxima Fig. 4.5 pode ser observado graficamente o comportamento das radiações
global e direta, durante o ensaio da pizza.

Figura 4.5 Radiação global e direta no ensaio do forno com a pizza.

As médias das radiações global e direta foram de 841,4 W/m² e 673,1 W/m²,
respectivamente. A pizza levou cerca de 20 minutos para ficar pronta para consumo. O tempo
de assamento foi competitivo em relação a outros fornos que segundo a literatura solar situase entre 15 e 30 minutos. Para um forno convencional a gás o tempo de assamento situa-se
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entre 10 e 15 minutos. A Fig. 4.6 mostra a operação de assamento da pizza no forno solar
construído e a mesma já pronta.

Figura 4.6 Pizza em assamento no forno solar e pronta para consumo.



A Tabela 4.5 mostra os resultados obtidos das temperaturas e radiações do forno solar

no processo de assamento de 400g de pão de queijo. Os dados colhidos também estão
dispostos nas Figs. 4.7 e 4.8 mostrados graficamente a seguir.

Tabela 4.5 Dados da temperatura e radiações do assamento dos pães de queijo.
TEMPO (h)

T interna (°C)

T absorvedor (°C)

IG (w/m²)

ID (W/m²)

12:30

82,4

74,2

819

655,2

12:40

91,8

75,8

811

648,8

12:50

90,1

80

795

636

13:00

92

85,3

786

628,8

13:10

86,5

87,7

780

624

13:20

84,3

88,1

764

611,2

13:30

84,6

88,5

738

590,4

13:40

76,7

93,5

741

592,8

13:50

76,8

89,2

723

578,4

Média

85

84,7

773

618,4
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A Figura 4.7 mostra graficamente os valores das temperaturas internas e do
absorvedor, colhidas durante o ensaio do forno com os pães de queijo.

Figura 4.7 Temperaturas durante o assamento dos pães de queijo.

Na Figura 4.8 pode ser observado o comportamento da radiação global e direta,
durante o ensaio.

Figura 4.8 Radiação global e direta no ensaio do forno com os pães de queijo.

As médias das radiações, global e direta foram de 773 W/m² e 618,4 W/m²,
respectivamente. Os pães de queijo levaram cerca de 80 minutos para ficarem prontos para
consumo. O tempo de assamento foi competitivo em relação a outros fornos solares e segundo
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a literatura solar para assamento de alimentos que se situa entre 60 e 80 minutos. Para um
forno convencional a gás o tempo de assamento situa-se entre 30 e 40 minutos. A Fig. 4.9
mostra a operação de assamento dos pães de queijo no forno solar construído e os mesmos já
prontos.

Figura 4.9 Pães de queijo em assamento no forno solar e prontos para consumo.



A Tabela 4.6 mostra os resultados das temperaturas e radiações do forno solar no

processo de assamento de 300g de Nuggets de frango. Os dados colhidos estão dispostos
nas Figs. 4.10 e 4.11 a seguir.

Tabela 4.6 Dados da temperatura e radiações do assamento dos nuggets de frango.
TEMPO (h)

T interna (°C)

T absorvedor (°C)

IG (w/m²)

ID (W/m²)

11:40

75,6

70,3

927

741,6

11:45

76,9

77,2

916

732,8

11:50

77,4

82,3

921

736,8

11:55

75,1

86,1

913

730,4

12:00

75,3

87,6

907

725,6

12:05

79,7

90,2

925

740

12:10

77,3

92

938

750,4

Média

76,7

83,7

921

736,8
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A Figura 4.10 mostra os valores das temperaturas internas e do absorvedor, colhidas
durante o ensaio.

Figura 4.10 Temperaturas durante o assamento dos nuggets de frango.

Na próxima Fig. 4.11 pode ser observado o comportamento das radiações, global e
direta, durante o ensaio.

Figura 4.11 Radiações global e direta no ensaio do forno com os nuggets de frango.

As médias das radiações, global e direta foram de 921 W/m² e 736,8 W/m²,
respectivamente. Esses dados refletem excelentes condições solarimétricas, ideais para testes
com o forno. Os nuggets levaram cerca de 30 minutos para ficar prontos para consumo. Para
um forno convencional a gás o tempo de assamento situa-se entre 10 e 20 minutos. A Fig.
4.12 mostra a operação de assamento dos nuggets de frango no forno solar construído e os
mesmos já prontos.
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Figura 4.12 Nuggets em assamento no forno solar e prontos para consumo.



A Tabela 4.7 mostra os resultados da temperatura interna e radiações do forno solar no

processo de assamento de um bolo de chocolate composto por 400 g de massa pronta de
chocolate + 3 ovos + 150 ml de leite + 2 colheres de sopa de margarina totalizando 700 g. Os
dados colhidos estão dispostos nas Figuras 4.13 e 4.14 a seguir.

Tabela 4.7 Dados da temperatura e radiações do assamento do Bolo de chocolate.
TEMPO(h)

T interna (°C)

T absorvedor (°C)

IG (w/m²)

ID (W/m²)

12:00

75,4

55,8

960

768

12:05

76,3

69,5

953

762,4

12:10

81,5

79,5

948

758,4

12:15

87,5

92,2

949

759,2

12:20

93,3

96,6

932

745,6

12:25

96,7

99,8

921

736,8

12:30

99,7

102,1

913

730,4

12:35

99,2

100,5

910

728

12:40

98,3

100,2

907

725,6

12:45

94,3

104,3

911

728,8

12:50

92,3

104,7

909

727,2

Média

90,4

91,4

928

742,4
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A Figura 4.13 ilustra graficamente os valores das temperaturas internas e do
absorvedor, colhidas durante o ensaio.

Figura 4.13 Temperaturas durante o assamento do bolo de chocolate.

Na próxima Fig. 4.14 pode ser observado graficamente o comportamento das
radiações, global e direta, durante o ensaio.

Figura 4.14 Radiações global e direta no ensaio do forno com o bolo de chocolate.

As médias das radiações, global e direta foram de 928 W/m² e 742,4 W/m²,
respectivamente. Esses dados refletem excelentes condições solarimétricas, ideais para testes
com o forno. O bolo levou cerca de 50 minutos para ficar pronto para consumo. Esse tempo
de assamento foi inferior aos tempos apontados pela literatura solar na faixa de 60 a 80
minutos e competitivo com o fogão convencional a gás com tempo de assamento para esse
alimento de 45 minutos. A Fig. 4.15 mostra a operação de assamento do bolo de chocolate no
forno solar construído e o mesmo já pronto.
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Figura 4.15 Bolo em assamento no forno solar e pronto para consumo.



A Tabela 4.8 mostra os resultados das temperaturas e radiações do forno solar no

processo de assamento de 500g de kibes. Os dados colhidos estão dispostos nas Figs. 4.16 e
4.17 a seguir.

Tabela 4.8 Dados da temperatura e radiações do assamento dos kibes
TEMPO (h)

T interna (°C)

T absorvedor (°C)

IG (W/m²)

ID (W/m²)

10:50

64,7

50,3

968

774,4

10:55

73,4

54,8

975

780

11:00

73,8

70,6

983

786,4

11:05

74,3

75,5

991

792,8

11:10

74,6

84,1

977

781,6

11:15

75,2

89,8

993

794,4

11:20

76,8

90,6

998

798,4

11:25

76,6

91,3

1010

808

11:30

74,7

92,3

1013

810,4

11:35

75,1

92,2

1018

814,4

11:40

76,6

92,8

1022

817,6

11:45

73,8

93,1

1032

825,6

11:50

75,6

95,5

1039

831,2

11:55

73,3

92,6

1023

818,4

12:00

72,5

88,6

1060

848

74

83,6

1006

804,8

Média:

75

A Figura 4.16 ilustra graficamente os valores das temperaturas internas e do
absorvedor, colhidas durante o ensaio.

Figura 4.16 Temperaturas durante o assamento dos kibes.

Na próxima Fig. 4.17 pode ser observado o comportamento das radiações, global e
direta, durante o ensaio.

Figura 4.17 Radiações global e direta no ensaio do forno com os kibes.

As médias das radiações, global e direta foram de 1006 W/m² e 804,8 W/m²,
respectivamente. Esses dados refletem excelentes condições solarimétricas, ideais para testes
com o forno. Foi o teste com maior disponibilidade de energia solar de todos os realizados. Os
kibes levaram cerca de 1 hora para ficarem prontos para consumo. Para um forno
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convencional a gás o tempo de assamento situa-se entre 30 e 40 minutos. A Fig. 4.18 mostra a
operação de assamento dos kibes no forno solar construído e os mesmos já prontos.

Figura 4.18 Kibes em assamento no forno solar e pronto para consumo.



A Tabela 4.9 mostra os resultados da temperatura interna e radiações do forno solar no

processo de assamento de 5 empanados (steaks), totalizando 500g de carga. Os dados
colhidos estão dispostos graficamente nas Figs. 4.19 e 4.20 a seguir.

Tabela 4.9 Dados da temperatura e radiações do assamento dos empanados (steaks)
TEMPO (h)

T interna (°C)

T absorvedor (°C)

IG (W/m²)

ID (W/m²)

12:30

57,6

50,5

838

670,4

12:35

59,5

54,2

842

673,6

12:40

60,3

59,8

848

678,4

12:45

65,2

64,5

844

675,2

12:50

69,6

69,2

836

668,8

12:55

74,4

71,8

841

672,8

13:00

77,4

78,3

838

670,4

13:05

77,1

79,2

843

674,4

Média:

67,6

65,9

841

672,8
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A Figura 4.19 mostra graficamente os valores das temperaturas internas e do
absorvedor, colhidas durante o ensaio.

Figura 4.19 Temperaturas durante o assamento dos empanados (Steak).

Na próxima Fig. 4.20 pode ser observado o comportamento das radiações, global e
direta, durante o ensaio.

Figura 4.20 Radiações global e direta no ensaio do forno com os empanados (Steak).

As médias das radiações, global e direta foram de 841 W/m² e 672,8 W/m²,
respectivamente. Esses dados refletem boas condições solarimétricas, propícias para uso de
fornos solares. Os empanados (Steaks) levaram cerca de 35min para ficarem prontos para
consumo. Para um forno convencional a gás o tempo de assamento situa-se entre 20 e 25
minutos. A Fig. 4.21 mostra a operação de assamento dos Steaks no forno solar construído e
os mesmos já prontos.
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Figura 4.21 Steaks em assamento no forno solar e pronto para consumo.



A Tabela 4.10 mostra os resultados da temperatura interna e radiações do forno solar

no processo de assamento de uma lasanha, que corresponde a 650g de carga. Os dados
colhidos estão dispostos nas Figs. 4.22 e 4.23 a seguir.

Tabela 4.10 Dados da temperatura e radiações do assamento da lasanha.
TEMPO (h)

T interna (°C)

T absorvedor (°C)

IG (W/m²)

ID (W/m²)

12:10

57,2

82,1

942

753,6

12:15

60,4

80,5

940

752

12:20

59,3

78,2

936

748,8

12:25

65,7

94,4

930

744

12:30

67,1

92,2

925

740

12:35

66,2

89,1

922

737,6

12:40

70,2

90,3

920

736

12:45

72,4

88,2

911

728,8

12:50

74,5

86,3

901

720,8

12:55

68,2

87,4

890

712

13:00

67,3

89,2

871

696,8

13:05

69,5

87,3

855

684

13:10

69,2

86,7

843

674,4

Média:

66,7

87

907

725,6
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A Figura 4.22 mostra os valores das temperaturas internas e do absorvedor, colhidas
durante o ensaio.

Figura 4.22 Temperaturas durante o assamento da Lasanha.

Na próxima Fig. 4.23 pode ser observado o comportamento das radiações, global e
direta, durante o ensaio.

Figura 4.23 Radiações global e direta no ensaio do forno com a Lasanha.

As médias das radiações, global e direta foram de 907 W/m² e 725,6 W/m²,
respectivamente. Esses dados refletem excelentes condições solarimétricas, ideais para testes
com o forno. A lasanha levou cerca de 1h para ficar pronta para consumo. A literatura solar
aponta um intervalo de tempo entre 60 a 80 minutos. Para um forno convencional a gás o
tempo de assamento situa-se entre 40 minutos, a 200°C. A Fig 4.24 mostra a operação de
assamento da lasanha no forno solar construído e a mesma já pronta.
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Figura 4.24 Lasanha em assamento no forno solar e pronta para consumo

Apesar de apresentar uma temperatura interna média muito inferior a obtida com os
fornos convencionais todos os testes realizados demonstraram a viabilidade do forno proposto
pela obtenção dos alimentos assados e prontos para consumo, através de um forno obtido
quase na sua totalidade a partir de elementos recicláveis e de baixo custo. O tempo maior de
assamento não representa um inconveniente que venha a comprometer seu uso. A Tab. 4.11
apresenta os parâmetros médios de assamento para todos os alimentos testados,

Tabela 4.11 Parâmetros médios de assamento de todos os alimentos
Cocção
fornos
UFRN
(min)

Cocção
forno
pneu
(min)

TIN
(°C)

TAB
(°C)

IG
(W/m²)

ID
(W/m²)

Alimento

Peso(g)

Cocção
forno a
gás (min)

PIZZA

460

15

25

20

78,9

90,6

841,4

673,12

PÃO DE
QUEIJO

400

35

70

80

85

84,7

773

618,4

NUGGETS

300

20

30

30

76,7

83,7

921

736,8

BOLO

700

40

60

50

90,4

91,4

928

742,4

KIBES

500

40

65

60

74

83,6

1006

804,8

STEAKS

500

25

35

35

67,6

65,9

841

672,8

LASANHA

650

45

70

60

66,7

87

907

725,6
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A taxa média de aquecimento do forno em estudo é inferior a do fogão convencional a
gás. Isso explica o tempo mais elevado para o assamento de alguns alimentos obtido com o
forno construído. Logo a seguir temos a Fig. 4.25 mostrando graficamente a comparação dos
tempos de assamento dos alimentos testados no forno de pneu, forno a gás e tambem em
fornos fabricados na UFRN mais precizamente no LMHES (laboratorio de maquinas
hidraulicas e energia solar).

Figura 4.25 Comparação de tempos de cocção com outros fornos

Comprovou-se a viabilidade de utilização do forno solar construído com a utilização
dos pneus para a operação de assamento de todos os alimentos nele testado. Essa constatação
concebe ao protótipo estudado uma versatilidade científica aplicada, beneficiando os seus
usuários, uma vez que o seu baixo custo concede-lhe uma boa relação custo x benefício,
condição importante para um equipamento solar.
Para uma melhor eficiência térmica, variações de posição dos espelhos refletores para
que a panela esteja sempre no foco do sistema, com área de sombra no centro da parábola,
deu-se geralmente a cada hora.
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O custo do forno solar construído está discriminado na Tab. 4.12. Ressalte-se que
alguns preços foram atribuídos para a construção desse tipo de forno solar por um usuário,
uma vez que para o forno solar estudado os materiais necessários a sua construção foram
quase que totalmente obtidos em sucatas de laboratórios da UFRN.

Tabela 4.12 Planilha de custo do forno solar construído
Item

Descriminação do material

Valor (R$)

1

Sucatas de pneus

20,00

2

Espelhos refletores

30,00

3

Tinta esmalte sintético

10,00

4

Tampo de vidro

10,00

5

Cola de contato

7,00

6

Regulador do Ângulo dos espelhos

10,00

7

Urupema (peneira)

10,00

8

Chapas de alumínio (latas de cerveja)
TOTAL

5,00
102,00
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Como já foi ressaltado o objetivo maior do presente trabalho foi construir um forno
solar a partir de três pneus, que apresentasse desempenho compatível com os fogões do tipo
caixa existentes, permitindo o assamento 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.

5.1 CONCLUSÕES

1. O forno solar proposto mostrou-se viável para assar alimentos das 9:00 as 14:00
horas, sob boas condições solarimétricas;
2. O forno solar proposto apresenta uma boa relação custo x benefício, principalmente
pelo seu baixo custo de fabricação, tornando-se viável para as pessoas de baixa renda;
3. A operacionalidade e os processos de fabricação e montagem do forno solar
proposto são simples e podem ser repassados com facilidade para comunidades carentes que
possam vir a utilizá-lo;
4. O forno apresentado pode representar principalmente uma alternativa viável para a
reciclagem de pneus usados, podendo contribuir para a socialização da energia solar,
combatendo os graves problemas de desequilíbrio ecológico pela utilização massiva da lenha;
5. 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 alimentos;
6. A parábola no interior do forno propiciou um aumento substancial na temperatura
da base da forma e uma diminuição no tempo de assamento dos alimentos;
7. Em relação aos segmentos de espelhos colocados no topo do forno percebeu-se que
a contribuição dos mesmos na função de direcionar e concentrar os raios solares no interior do
forno é extremamente importante, produzindo uma melhor eficiência no assar de alimentos
pelo forno solar construído;
8. Os riscos para o usuário de tal tipo de forno são de baixa magnitude exigindo-se
apenas alguns cuidados que podem ser facilmente transmitidos aos seus usuários;
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9. A utilização das latas de alumínio no interior no forno mostrou-se eficiente, pela
obtenção de uma elevada eficiência térmica no forno solar estudado.

5.2 SUGESTÕES

1. Construir uma base com rodas para a melhor movimentação do forno solar;
2. É importante que se tenha outra fonte convencional para o assamento de alimentos
para substituir o forno solar proposto em dias com condições solarimétricas insuficientes para
seu uso;
3. Elaborar um manual para uso do forno solar, advertindo aos usuários os riscos do
uso, orientando como utilizar, montar e movimentá-lo.
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