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RESUMO

Os fornos solares utilizam a energia proveniente do sol e através do efeito estufa
possibilitam o assamento de alimentos, configurando-se uma fonte de utilização de energia
limpa e sustentável. Apresenta-se um forno solar fabricado a partir de placas de MDF
destinado ao assamento de alimentos. Foram apresentados os processos de fabricação e
montagem do forno proposto que apresenta baixo custo de fabricação. A principal
característica do forno proposto é a capacidade de assar vários alimentos simultaneamente.
Foram realizados testes para o assamento de vários alimentos, com variadas cargas. Em um
desses testes foi produzido o assamento de oito bolos em apenas oitenta minutos e seus
resultados comparados com os vários tipos de fornos solares já existentes mostrados pela
literatura especializada. Os resultados dos testes de assamento demonstraram a viabilidade de
utilização do forno solar estudado e sua competitividade em relação aos fornos solares
fabricados e testados no Brasil e no mundo, em função de sua capacidade de assar uma carga
significativa de alimentos, com uma eficiência de aproximadamente 80%. Foram analisadas a
viabilidade térmica, onde foram alcançadas temperaturas máximas de 140,5ºC, e econômica
de tal forno, que pode proporcionar a socialização do uso da energia solar por comunidades
carentes, podendo se tornar uma fonte de geração de emprego e renda. O forno solar proposto
foi testado para produzir o assamento de pizzas, bolos, pães, empanados, queijos, acarajés,
carne, linguiça e quibes.

Palavras-chave: assamento de alimentos, baixo custo, energia solar, forno solar tipo
caixa, socialização da energia.
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ABSTRACT

Solar ovens utilize energy from the sun and through the greenhouse enable baking
food, and thereby it's a source of use of clean and sustainable energy. It presents a solar oven
constructed using MDF intended for baking food such as pizza, cakes, breads, hamburgers
and others. Were presented Manufacturing processes and assembly of the proposed solar oven
which has a low manufacturing cost. The main characteristic of the proposed solar oven is the
ability to cook various foods simultaneously. Tests were conducted for the baking of various
foods, with varying loads. In one of these tests were baking eight cakes in only eighty minutes
and the results were compared with the various types of solar oven shown the literature. The
results of the baking tests demonstrated the feasibility of the solar oven and their
competitiveness in relation to solar ovens manufactured and tested in Brazil and in the world.,
due to its ability to bake a significant load of food, with an efficiency of approximately 80%.
Were analyzed the thermal viability, where maximum temperatures of 140,5ºC were achieved,
and the economic viability of the solar oven that can provide the socialization of the use of
solar energy for underserved communities, and can become a source of generation of
employment and income. The proposed solar oven was tested to produce the baking of pizzas,
cakes, bread, breaded, cheese, acarajés, meat, sausage and meatballs.

Key words: solar energy, solar oven, baking of foods, low cost.
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão apresentados a importância da utilização de fornos e fogões
solares para uma política de diminuição dos danos ambientais, as características do
forno solar proposto, ressaltando-se o diferencial de qualidade deste forno em relação a
outros mostrando pela literatura solar para cocção de alimentos que é sua capacidade de
assar vários alimentos simultaneamente.

1.1 Apresentação do trabalho

A utilização da energia solar está em crescimento no mundo todo, tendo como
maior motivação a preocupação com os problemas ambientais de extrema gravidade
gerados pela utilização de energias não renováveis.
A energia solar é a fonte primária de energia em nosso planeta, sendo
responsável por gerar vários outros potenciais energéticos, representando assim, a fonte
de energia mais social e capaz de propiciar a descentralização da produção e uso da
energia, de forma que é possível gerar eletricidade em sua própria residência.
(CEMIG,2012)
A radiação solar é a energia radiante emitida pelo Sol, em particular aquela que é
transmitida sob a forma de radiação eletromagnética. A potência da radiação solar que
atinge a atmosfera terrestre é cerca de 1,7×1014 KW, o que representa mais de 13
milhões de vezes a potência elétrica instalada da usina de Itaipu (SOLENERG, 2016).
O acidente na usina nuclear de Fukoshima no Japão, um dos países mais ricos e
desenvolvidos do mundo, provocado por um Tsunami fez o mundo atentar para os
riscos da opção nuclear para a produção de energia. Países produtores, como os países
Europeus, precisaram rever sua política energética.
A Alemanha adotou um programa de racionalização do uso da energia, e metas
para a substituição da opção nuclear pelas energias eólica e solar, estando na vanguarda
mundial no uso de energias alternativas.
Apesar do pequeno potencial de energia solar quando comparado a países como
o Brasil, o país da engenharia mais avançada da Europa e uma das mais avançadas do
mundo investiu pesado nessa fonte energética, limpa, largamente disponível no mundo
todo e ecologicamente sustentável.
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As aplicações da energia solar mais difundidas no mundo são nos campos
térmico e fotovoltaico. Exemplos de tecnologias de aproveitamento da energia solar são
os coletores solares para aquecimento de água, os secadores para desidratação de
alimentos, os destiladores para a produção de água pura, os fogões e fornos para a
cocção de alimentos e os concentradores para a geração de energia elétrica, combinados
com os geradores elétricos.
As células fotovoltaicas são a aplicação de maior impacto dessa fonte energética,
entretanto ainda precisam ser otimizadas, necessitando grandes investimentos no
desenvolvimento de materiais e equipamentos para aumentar sua eficiência e baixar o
custo de instalação e produção, aumentando sua competitividade para a produção de
energia elétrica em relação as energias não renováveis. A produção de energia elétrica a
partir da energia solar é indubitavelmente o futuro promissor dessa fonte energética
renovável.
Os fornos e fogões solares são aplicações muito difundidas da energia solar,
destacadamente em países pobres ou em desenvolvimento, como Índia, China e países
do continente Africano. Diversos modelos de fornos e fogões solares são apresentados
na literatura para a cocção de alimentos. Costumeiramente, de forma a facilitar o acesso
e a difusão, se procura o desenvolvimento e a fabricação de protótipos de baixo custo e
com fáceis processos de construção e montagem (VARELA, 2013).
Os fornos e fogões solares podem ser usados dentro de uma política de economia
de combustíveis convencionais, principalmente a utilização da lenha, em países com
alto potencial de energia solar disponível. Pode-se minimizar o desmatamento e a
emissão de poluentes, contribuindo para uma política ambiental de utilização racional
dos recursos energéticos.
A lenha é provavelmente o energético mais antigo usado pelo homem e continua
tendo grande importância na Matriz Energética Brasileira, participando com cerca de
10% da produção de energia primária (EPE, 2014)
Cerca de 40% da lenha produzida no Brasil é transformada em carvão vegetal. O
setor residencial é o que mais consome lenha (29%). Geralmente ela é destinada a
cocção dos alimentos nas regiões rurais. Uma família de oito pessoas necessita de
aproximadamente 2,0 m3 de lenha por mês para preparar suas refeições. O setor
industrial vem em seguida com cerca de 23% do consumo. As principais indústrias
consumidoras de lenha no país são alimentos e bebidas, cerâmicas e papel e celulose
(SOUZA, 2011).
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Os dados mostram a massiva utilização da lenha, que coloca em risco a saúde do
nosso planeta como um todo, apontando para a necessidade de uma política de
massificação do uso dos fornos e fogões solares e de outras fontes de energias limpas
para cocção de alimentos, como forma de preservar o meio ambiente e amenizar o
desequilíbrio ecológico pelo uso indiscriminado da lenha, além de minimizar a emissão
de gases poluentes para a atmosfera e dentro das próprias residências.
Os fogões a lenha trazem também uma dificuldade as pessoas que fazem a
cocção, que é de constantemente observar a necessidade de se colocar mais lenha ou de
diminuir as labaredas. O forno solar não tem esse problema, depois de colocado os
alimentos dentre do forno basta esperar o tempo necessário para os alimentos ficarem
prontos, apenas ocasionalmente observando da incidência do sol sobre o heliostato.
A temperatura do forno solar por ser inferior a de um forno convencional não é
suficiente para queimar um bolo ou um pão por ter passado do tempo ideal, permitindo
mais liberdade ao operador que está fazendo a cocção para fazer outros serviços sem ter
que estar presente constantemente junto ao forno.
Os fornos e fogões a lenha e convencionais podem provocar incêndios,
diferentemente de um forno solar. Com isso não há preocupação de que o esquecimento
de um alimento no forno provoque algum tipo de tragédia.
Os fornos solares podem gerar uma significativa economia financeira nas
regiões mais pobres do Brasil. A utilização de gás de cozinha gera um alto custo para
famílias de baixa renda, sem contar que em regiões mais afastadas há a dificuldade de
comprar o botijão de gás, além do risco de explosões e acidentes.
A utilização de um forno solar pode substituir a cocção de diversos alimentos
que seriam assados em um forno a lenha ou a GLP, utilizando-os, portanto, apenas de
maneira complementar a noite ou em dias com pouco intensidade solar.
Destaca-se em menor medida as vantagens gastronômicas do forno solar.
Diferente dos fornos convencionais a gás ou elétrico, o forno solar é hermeticamente
fechado, não havendo troca do ar interno com o ar externo.
O ar quente dentro do forno convencional com o aroma e o vapor do alimento
sai para o meio e deixa entrar o ar seco externo. Nos fornos solares não há significativa
troca gasosa. Os alimentos são assados pelo vapor de água que já vem neles, não sendo
necessário adicionar água, assim o aroma e o sabor ficam mais acentuados, como nas
verduras, peixes ou carnes.
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A utilização de energia solar para fins de cocção de alimentos é uma das
aplicações mais antigas e difundidas dessa fonte energética, tendo como característica
principal sua função social. Na região do sertão brasileiro, castigado pelas secas, a
população sofre com a fome e a sede devido ao escasso acesso a água para a plantação,
pecuária e para o consumo humano (BATISTA, 2013).
O uso de fornos e fogões solares nesta região permiti ao sertanejo reverter ou
minimizar essa situação de dificuldade, proporcionando aos moradores desta região uma
melhor qualidade de vida.
A disponibilidade de energia solar se dá em todas as regiões do planeta, fato que
denota uma das grandes vantagens dessa energia sobre outras fontes energéticas,
proporcionando grande viabilidade para a utilização de fornos e fogões solares.
Exemplo de tecnologia solar para a cocção de alimentos que possui grande viabilidade
são as cozinhas com concentradores tipo Scheffler.
A cocção de alimentos em meios aquoso e não aquoso (cozimento e assamento,
respectivamente) representa uma das principais linhas de pesquisa do Laboratório de
Máquinas Hidráulicas e Energia Solar (LMHES) da UFRN, tendo sido objetivo de
inúmeros trabalhos científicos publicados em diversos congressos nacionais e
internacionais além de várias dissertações de mestrado e duas teses de doutorado.
Foram fabricados e testados doze fogões solares e 30 fornos solares para a
cocção de alimentos. Durante os testes realizou-se a cocção dos mais variados tipos de
alimentos para uma refeição, como batata doce, inhame, quibe, carne, queijo, acarajé,
feijão, arroz, macarrão, batatinha, camarão, peixe, pizza, empanado de frango, pão de
queijo, bolo, lasanha, entre outros.
Já foi fabricado e testado um fogão solar multifocal que permite ao cozimento de
quatro alimentos ao mesmo tempo e esse trabalho apresenta um forno solar capaz de
produzir o assamento de até nove tipos de alimentos simultaneamente.
Essa característica representa um diferencial de qualidade em relação à maioria
dos fornos apresentados pela literatura solar para assamento de alimentos, que só
permitem o assamento de um ou dois alimentos, simultaneamente.
Foram apresentados os resultados de testes realizados para o assamento de vários
tipos de alimentos revelando a eficiência térmica do forno solar proposto e sua grande
viabilidade de utilização principalmente por comunidades de baixo poder aquisitivo.
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Em função de suas grandes dimensões, que possibilitam o assamento simultâneo
de vários alimentos, pode-se tornar uma opção de geração de renda pela
comercialização de bolos, pizzas, sanduiches, entre outros.
Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho de um forno solar tipo
caixa fabricado com placas de MDF, com isolamento térmico de EPS, para produzir o
assamento de alimentos.
As principais características do forno concebido são seu baixo custo, fáceis
processos de fabricação e montagem, simples operacionalidade e sua capacidade de
produzir o assamento de vários alimentos simultaneamente.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo Geral

Demonstrar a eficiência e a viabilidade de utilização de um forno solar para
produzir o assamento simultâneo de vários alimentos.

1.2.2. Objetivos Específicos


Projetar um forno solar tipo caixa de grandes dimensões;



Fabricar o forno projetado;



Testar o forno para o assamento de vários alimentos;



Fazer o balanço térmico do forno solar proposto;



Demonstrar a capacidade do forno em assar vários alimentos

simultaneamente.
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CAPÍTULO 2 - ASPECTOS TEÓRICOS E ESTADO DA ARTE

Neste capítulo serão apresentados os temas relacionados com o estudo
desenvolvido na dissertação, por meio de revisão bibliográfica abrangendo trabalhos
correlatos desenvolvidos em áreas afins ao tema proposto. Inicia-se pela apresentação
de conceitos básicos sobre tipos de fornos e fogões solares, abrangendo o princípio de
aquecimento, as exigências dos materiais para sua fabricação, aspectos do projeto de
construção e para finalizar o estudo do estado da arte dos fornos solares construídos no
Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar – LMHES e no mundo.

2.1. Os fornos e fogões solares

Os fornos e fogões solares são dispositivos capazes de utilizar a energia
proveniente da luz solar para cozimento de alimentos e outras conveniências. São
classificados em três tipos básicos: cozinhas concentradoras, cozinhas do tipo caixa e
cozinhas aquecidas por meio de coletores de placa plana. Os tipos de fogões serão
descritos a seguir segundo (RADABAUGH, 1998).
Em residenciais os fornos tipo caixa são os mais utilizados, e está representado
na Figura 1 (A). Na Índia relata-se que existem centenas de milhares desse tipo sendo
utilizado pela população.
Os fogões concentradores, representado na Figura 1(B), também chamados de
fogões parabólicos, possuem menor tempo de cozimento por atingir elevadas
temperaturas, de forma semelhante ao fogo, entretanto exige uma maior preocupação
com a segurança havendo a necessidade de ser ajustado constantemente seu
posicionamento para acompanhar o movimento aparente do sol e de ser supervisionado
frequentemente.
Os fogões refletivos aquecidos por meio de coletores de placas planas,
representados na Figura 1 (C), são uma combinação dos dois tipos citados
anteriormente. Em relação aos fogões concentradores apresentam a desvantagem de
atingirem menores temperaturas, todavia não requerem o acompanhamento constante do
posicionamento em relação ao movimento aparente do sol, suas temperaturas são mais
uniformes e suas superfícies brilhantes planas são menos danosas para os olhos.
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Figura 1. Fogões tipo caixa (A), fogões concentradores (B) e fogões refletivos (C).

Fonte: Solar Cookers International,2004.

Apesar do extenso número de pesquisas realizadas atualmente em todo o mundo
sobre fogões solares, especialmente em laboratório, existe um grande desafio no que se
diz respeito a sua padronização, ou seja, definir características, modelos e tipos aceitos
pela população (MELO, 2008).
A principal função dos fogões solares para a população, atualmente, é a cocção
de alimentos, cozimento e assamento. Pode-se considerar diversos fatores que afetam a
aceitabilidade do cozimento solar, são eles; a disponibilidade de combustíveis
tradicionais para cozinhar, o clima, as preferências culinárias, os fatores culturais, a
capacidade técnica etc. (AALFS, 2013).

2.1.1 Teoria do forno tipo caixa

Os fornos tipo caixa podem ter distintos números de refletores externos (0 a 4),
planos ou levemente côncavo. Possibilitam atingir temperaturas de até 150º C, demoram
para aquecer, todavia sua operacionalização é simples. Apresentam a vantagem de
poder funcionar sem a interferência do operador, mantendo o alimento aquecido por um
período longo de tempo (SOUZA, 2011)
É relevante citar que não produzem efeitos danosos ao operador nem por
concentração nem por reflexão, são estáveis e não apresentam riscos pela produção de
chamas, não gerando, portanto, suscetibilidade a queimaduras.
Os materiais utilizados em sua construção podem ser de baixo custo e é possível
a construção de modelos fáceis de serem transportados, leves e dobráveis. É possível
estar acoplado a um sistema auxiliar que utilize gás como combustível.
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Esse tipo de fogão encontra ampla aplicação em todo mundo, principalmente na
Ásia e na África, destacando-se a Índia e a China, como sendo os países que mais tem
investido em programas sociais que viabilizam a construção de fogões solares a baixo
custo, para uma utilização significativa por parte de seu povo (ARAÚJO, 2015).
A seguir é apresentada uma teoria básica sobre os fogões tipo caixa objeto dessa
Dissertação de Mestrado junto ao PPGEM (Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Mecânica).

2.1.2 Princípios de aquecimento

Este tópico e os dois seguintes serão baseados nas observações feitas por
AALFS (2013), DE ARAÚJO (2015) E ARAÚJO (2015).
O propósito básico de um fogão solar de caixa é promover a cocção dos
alimentos, principalmente o assamento. A cocção com um fogão solar tipo caixa é
possível porque seu interior é aquecido devido à energia do sol.
Os raios solares, diretos ou refletidos, entram na caixa através do topo
translucido, e se transformam em energia calorífica que é absorvida por um prato preto
e pela vasilha de cozimento. Esse calor no interior do forno faz com que a temperatura
dentro do fogão solar de caixa aumente até que a perda e o ganho de calor se igualem.
Pode-se dizer que uma caixa com uma dada capacidade de retenção poderá ficar
mais quente caso tenha uma luz solar mais forte incidindo sobre ela ou um adicional de
raios solares devido a um refletor ou ainda um melhor isolamento térmico.

a)

Ganho de calor (Efeito estufa)

Esse efeito resulta do aquecimento de espaços fechados através da luz solar
atravessando um material transparente. A energia luminosa depois de absorvida pela
assadeira, onde é colocado o alimento, e por seu anteparo é convertida em energia
calorífica, com maior comprimento de onda, que irradia do interior dos materiais.
Como grande parte dessa energia radiante não consegue passar de volta através
do vidro, fica presa no recinto do forno aquecendo-o. Outra parte da energia luminosa,
que não mudou seu comprimento de onda, é absorvida por outras partes do forno ou
retorna pelo vidro.
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A eficiência de um forno solar será significativamente influenciada pelo calor
que é coletado através do anteparo e da assadeira de forma a aquecer e cozinhar a
comida. A figura 2 ilustra o efeito estufa.

Figura 2. Efeito estufa gerado na caixa quente.

Fonte: Aalfs, 2013.

O ganho de calor será maior conforme a orientação do vidro em relação ao sol,
dessa forma mais luz solar passa por ele, como apresentado na Figura 3.

Figura 3. Orientação do vidro em fornos solares.

Fonte: Aalfs, 2013.

Com o acréscimo de refletores, que irão refletir os raios solares para o interior do
forno solar, temperaturas mais altas são alcançadas, já que ocorrerá um aumento da
energia solar entrando no forno, como mostra a Figura 4.
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Figura 4. Refletores para aumento da energia de entrada no forno.

Fonte: Aalfs, 2013.)

b)

Perda de Calor

O calor dentro de um forno solar de caixa é perdido de três maneiras básicas:
condução, radiação e convecção.
O aquecimento do cabo de metal de uma panela se deve à transferência de calor
através do material da panela em direção ao material do cabo, de acordo com a Figura 5.
Da mesma forma, o calor em uma caixa solar é perdido através do vidro, do isolamento,
do ar, do isolante, entre outros. Nesse caso ocorre perda de calor por condução.

Figura 5. Calor transferido através da panela para o cabo.

Fonte: Aalfs, 2013.

Para minimizar a perda de calor por condução entre o fundo do forno e o
anteparo é costume eleva-lo, desta forma deixa-se espaço isolante. Pode-se observar
isso representado na Figura 6.
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Figura 6. Calor irradiado a partir do fogão aquecido.

Fonte: Aalfs, 2013.

Após o ganho de calor no interior do forno a panela e as demais superfícies
aquecidas passam a liberar ondas de calor ou irradiam calor nas suas redondezas.
Grande parte desse calor irradiado é refletido pelo vidro e paredes do forno ficando
contido dentro da caixa solar, mas parte do calor consegue transpor o obstáculo
translucido com destino ao ambiente, dessa forma ocorre a perda de calor por radiação.
As moléculas de ar movem para dentro e para fora da caixa através das frestas
(Figura 7). Elas sofrem convecção. Para evitar essa perda de calor por convecção se
deve minimizar as frestas na fase de projeto.

Figura 7. Ar aquecido pode escapar através de frestas.

Fonte: Aalfs, 2013.

c)

Estocagem de Calor

A capacidade de retenção de calor aumenta com o amento da densidade e do
peso dos materiais dentro da armação isolada do fogão solar. Materiais pesados podem
ser adicionados ao interior da caixa com o objetivo de aumentar o tempo de
aquecimento, para isto pode ser utilizado rochas, tijolos, panelas densas etc. (ver Figura
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8). A energia que entra é armazenada como calor nesses materiais densos, sendo
irradiado dentro da caixa, mantendo-a aquecida por um período mais longo no final do
dia.

Figura 8. Massa térmica dentro do fogão.

Fonte: Aalfs, 2013.

2.1.3 Projeto

Em um projeto de um fogão solar tipo caixa alguns fatores devem ser levados
em consideração, tais como: o tamanho da caixa, a razão entre a área de coleta e o
volume da caixa, as dimensões e a quantidade de refletores.

a) Tamanho da caixa

O tamanho de uma caixa solar deve ser suficiente para acomodar certa
quantidade de comida consumida normalmente, porém não pode ser muito grande para
não gerar grande dificuldade em movimentá-la ou mesmo aquecê-la. A caixa deve ainda
acomodar os utensílios de cozinha que estão disponíveis e que são normalmente
utilizados.

b) Razão entre a área de coleta e o volume da caixa

Temperaturas mais altas de cozimentos serão alcançadas aumentando a área de
coleta de luz em relação a área de perda, ou seja, se compararmos duas caixas de mesma
área e dimensão de coleta de luz solar, a caixa que apresentará a maior capacidade de
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reter calor será aquela de menor profundidade, pois essa ficará mais quente em função
de apresentar uma menor área de perda de calor.

c) Dimensões da caixa solar

Um forno solar tipo caixa virado para o sol do meio dia deve ser mais comprido
em sua dimensão leste-oeste como mostrado na figura 9, para fazer um melhor uso do
refletor durante um período de várias horas. Como o sol atravessa os céus, essa
configuração resulta em uma temperatura de cozimento mais constante. Com fogões
quadrados ou aqueles de maior dimensão norte-sul, uma maior porcentagem da luz solar
do começo da manhã e do final da tarde é refletida do refletor para o chão, não
atingindo a área de coleta de luz da caixa.

Figura 9. Caixas solares mais largas captam mais luz solar do leste e do oeste.

Fonte: Aalfs, 2013.

d) Refletores

A utilização de um ou mais refletores em uma caixa solar é necessário para
refletir luz adicional na caixa de maneira a aumentar a temperatura de cozimento.
Embora seja possível que o forno solar funcione sem refletores em regiões equatoriais,
onde o sol está mais elevado, os refletores solares aumentam significantemente a
temperatura nas regiões temperadas do mundo gerando benefícios a eficiência do forno.

e) Material e Espessura

O material escolhido tem por objetivo diminuir a perda de energia. Para tanto é
preciso diminuir a perda por condutividade térmica e a perda de energia para o
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aquecimento do material do forno. O material e dimensões do forno são escolhidos
dentro de uma lógica de otimização de eficiência do forno.
De acordo com ASHBY (2012) em seu livro Seleção de Materiais no Projeto
Mecânico o MDF é um material apropriado para a construção de um forno até
temperaturas de aproximadamente 150º C e a espessura ideal de forno é de 60 mm.
O MDF é a sigla para Medium Density Fireboard ou placa de fibra de madeira
de média densidade, em português, e é fabricado através da aglutinação de fibras de
madeira com resinas sintéticas, caracterizando-se por sua homogeneidade (ausência de
nós, desvio de grão, medula), uma boa relação entre resistência mecânica e massa
específica, uma fácil usinabilidade e de prover de uma fonte renovável (ELEOTÉRIO,
2000).
No forno estudado, o custo para sua fabricação em MDF foi de
aproximadamente de R$ 100,00 (cem reais).

2.2. Estado da arte dos fogões solares

São apresentados alguns trabalhos publicados nas maiores revistas sobre a
utilização de fornos e fogões solares nos últimos anos e alguns estudos balizadores de
procedimentos de ensaios com tais protótipos solares.
Mullick et al. (1987), apresentou na Solar Energy uma metodologia para testes
de fornos solares. O autor relatou que há duas formas de se analisar o desempenho de
um forno solar, sendo a primeira um simples teste de assamento de alimentos e a
segunda utilizando como padrão para os ensaios a água. O segundo método tinha uma
melhor abordagem, uma vez que não envolvia incertezas devido a variações na
qualidade dos ingredientes utilizados e o julgamento do observador a respeito de
quando exatamente os alimentos estavam completamente cozidos. Baseado nas
características da água o autor desenvolveu métodos e equações para os testes dos
dispositivos solares.
Funk P. A. (2000) publicou na Solar Energy estudo onde verificou a eficácia do
padrão internacional para testes de fornos solares e os relatórios de desempenho que
foram propostos na Terceira Conferência Mundial sobre cozimento solar (Universidade
Avinnashilingam, Combatore, Índia, 6-10 de janeiro de 1997). Para a realização dos
estudos o autor tanto utilizou dados de trabalhos anteriores como realizou novos testes.
Nesse estudo foram avaliadas as variáveis não controladas como: vento, temperatura
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ambiente, insolação, altitude e azimute solar, bem como as variáveis controladas:
carregamento, rastreamento, sensor de temperatura, protocolo de testes e gravação de
dados. Como conclusão foi dito que tanto o padrão internacional como os relatórios de
desempenhos são ferramentas úteis para avaliar o desempenho de diferentes tipos de
fornos solares, pois são de fácil aplicação, que a curva de potência do forno solar é um
dispositivo útil na avaliação da capacidade de retenção de calor de um forno e que os
padrões pareceram ser eficientes e independentes da localidade e da data dos testes.
Ahmad (2000) apresentou na Solar Energy uma avaliação do uso de fogões
solares na Índia e as razões para o não uso, visando delinear as implicações dos
resultados deste estudo para futuros projetos de fogões solares. Vinte e oito famílias em
três locais urbanos que tinham um fogão solar foram entrevistadas. O estudo mostrou
que as maiores razões para o não uso de fogões solares seriam a falta de um local
adequado para os seus fogões solares, a dificuldade de não poderem ajustar suas rotinas
diárias com o que o cozimento solar exige, e o desinteresse em usar essa fonte de
cocção. Concluiu que os desenvolvedores do projeto devem considerar os potenciais
utilizadores como um parceiro importante no processo de desenvolvimento do projeto,
para definir parâmetros práticos que influenciam decisivamente no uso dessa tecnologia
ambientalmente correta.
Schwarzer K. e da Silva M. E. V. (2003) apresentaram na Solar Energy artigo
onde estudaram o desempenho de forno solar com e sem armazenamento de calor
utilizados por famílias e instituições em diversos países. A diferença básica entre esses
dois tipos de sistema é a presença de acumuladores térmicos. Utiliza-se como fluido de
trabalho um óleo vegetal que circula naturalmente através de termo-sifões. O primeiro
protótipo deste sistema de coletor-fogão foi construído e instalado na cidade de Juelich,
Alemanha. Constatou-se que cerca de 250 sistemas foram construídos por todo o
mundo. Os autores constataram em suas pesquisas que os sistemas com coletores de
pequena área (1-2 m2) foram instalados em casas de famílias grandes, já os sistemas de
maior capacidade de armazenamento de calor (12 m2 de área de coletor e reservatórios
com volume de 100 L) foram instalados em instituições como; escolas, centros de
alimentação e hospitais e que um sistema com armazenamento para 100 L estava sendo
desenvolvido. Por fim os autores constataram que os fogões solares descritos têm uma
chance muito boa para uso em larga escala.
El-Sebaii e Ibrahim (2005) abordaram na Renewable Energy a fabricação e
testes realizados em dois modelos de forno solar tipo caixa, com uma panela e outro
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com quatro panelas. Para isso ensaios com e sem carga foram realizados. Observaram
que em forno solares do tipo caixa é aconselhável a utilização de mais de uma panela
para utilizar a maior parte da área da placa absorvente. Foi observado que os fornos
podem ser utilizados duas vezes consecutivas em um dia ensolarado e que 1kg de água
entra em ebulição após o tempo de 15 minutos, quando a área de abertura é igual a 1m 2.
Todos os testes foram realizados seguindo o procedimento padrão internacional para
forno solar com isso os valores da potência de aquecimento inicial, o coeficiente de
perda de calor e poder de cozinhar com uma diferença de temperatura de 50oC estavam
dentro da gama de parâmetros obtidos por outro autor para pequenos fogões solares,
constatou-se ainda que o presente fogão é capaz de cozinhar a maioria dos tipos de
alimentos com uma eficiência global de utilização de 26,7%.
Mirdha e Dhariwal (2008) em artigo da Renewable Energy, a partir de um forno
tipo de caixa convencional, estudaram várias combinações de espelhos para chegar a um
projeto final de um forno com design mais adequado para o funcionamento dentro de
uma residência. Para isso estudaram teoricamente vários projetos otimizando suas
performances térmicas baseando-se em cálculos para melhoramento do design até um
forno solar ser projetado. O forno foi projetado com uma abertura traseira, que
possibilita sua operação pela parte interna do cômodo (cozinha) sem que o mesmo
esteja dentro do ambiente, e com a possibilidade da mudança de posição dos espelhos
sem movimentação do forno. Observaram que, quando comparado a um forno solar tipo
caixa de mesmo material e mesma dimensão, o forno proposto proporcionou maiores
temperaturas ao longo de todo o dia por todo o ano, podendo preparar duas refeições por
dia para quatro pessoas e manter alimentos quentes no final da noite.
Schwarzer K. e da Silva M. E. V. (2008) em artigo na Solar Energy mostraram
que o uso de fogões solares é primordial em muitas regiões com boa intensidade de
radiação solar em todo o mundo. Os motivos são econômicos, como o preço do
combustível para cozinhar não acessível por muitas famílias; ecológico, como em
muitas regiões o desmatamento também está associado com o uso da madeira como
fonte de energia; e social, como o dinheiro usado para comprar combustível pode ser
usado para comprar alimentos, medicamentos e outras necessidades para melhorar a
qualidade de vida. Este artigo apresenta os tipos gerais de fogões solares, suas
características básicas e procedimentos experimentais para testar os diferentes tipos de
fogões solares. As grandezas de medição nestes procedimentos são necessárias para
calcular os parâmetros, que são usados para comparar o desempenho térmico dos fogões
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solares. Em adição a estes procedimentos experimentais, um modelo simplificado
analítico é apresentado para conceber sistemas de cozimento simples. Para os sistemas
mais complexos, os resultados são apresentados e as referências são indicadas no texto.
Harmim et al. (2008) apresentaram na Solar Energy estudo experimental
comparativo de um forno solar tipo caixa com dois recipientes para cozinhar. As
panelas tinham forma e volume idênticos, mas com superfície lateral externa diferentes
em função do uso de aletas, usadas para melhorar a transferência de calor do ar quente
interno do forno na direção do interior do recipiente onde o alimento a ser cozinhado era
colocado. Demonstraram que o uso da panela aletada reduzia consideravelmente o
tempo de cocção dos alimentos. Os testes foram realizados na plataforma experimental
da Unidade de Investigação em Energias Renováveis no Saara argelino.
Kumar et al. (2008) na Energy apresentaram o projeto, a fabricação e os
procedimentos de testes de um forno solar do tipo tronco de pirâmide. Com a finalidade
de erradicar completamente a necessidade de seguir o sol durante o cozimento.
Observaram com a realização dos testes que a maior temperatura da placa de
estagnação, sem carga, aproximou-se de 140oC e sob condição de plena carga, a
temperatura da água no interior da panela atingiu 98,6oC em 70 min. Os valores de
mérito calculados atenderam as normas prescritas pelo Bureau of Indian Standards para
fornos solares do tipo caixa. Pequenas modificações no projeto são recomendadas para
atingir temperaturas mais elevadas e reduzir o tempo de cozimento. Observou-se ainda
que o rastreamento do sol não se fez necessário.
Brazil et al. (2009) na revista Educação Ambiental em Ação estudaram atraves
de revisão bibliográfica o uso do forno solar tipo caixa para cocção de alimentos como
ferramenta na educação Ambiental não-formal. A bordagem foi feita tomando como
base os dados obtidos na literatura confrotados com a experiência de três oficinas
tecnológicas de construção de fogões e transferência de tecnologia para públicos
diferentes no Estado de Sergipe no nordeste do Brasil. Concluíram que o forno solar do
tipo caixa é de simples produção, com possibilidades de ser construído com caixas de
papelão. E que a educação ambiental não formal tem como objetivo desenvolver
competências para a sustentabilidade, onde a contribuição ambiental deixada por cada
indíviduo somam em ganhos para o meio ambiente.
He et al. (2009) publicaram artigo na Energy Conversion and Management sobre
a utilização de um concentrador da luz solar tipo funil acoplado a um forno solar. A
temperatura máxima dentro do fogão alcançou 250 °C para uma área de captação do
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funil de 1m². O poder energetico que o fogão recebe pode ser de até 500 W.
Demonstraram que o sistema pode ser utilizado para produzir o cozimento de alimentos.
Harmim et al. (2010), na Energy compararam o desempenho de dois fornos
solares tipo caixa, um equipado com aletas na placa absorvedora e outro sem. Para isso
foram realizados um teste sem carga (teste de estagnação), onde ambos os fogões foram
expostos à luz solar simultaneamente e um teste de aquecimento de água, onde cada
fogão foi abastecido com um recipiente contendo a mesma massa de água à mesma
temperatura. Observaram que a caixa equipada com o absorvedor aletado reduziu o
tempo de cozimento em 12% e alcançou uma temperatura de estagnação 7% maior
quando comparado ao absorvedor comum, tais resultados foram obtidos pela melhoria
da transferência de calor entre a placa absorvedora e o ar interno.
Gallagher (2011) descreveu na Solar Energy o projeto e a operação de uma
assadeira solar de grandes dimensões aquecida pela radiação solar. Um espelho abaixo
da panela dirigia a radiação para o fundo do recipiente, que era revestido com um
absorvedor negro de baixa emissividade. O espelho usava painéis planos, hexagonais de
Mylar aluminizado para fornecer iluminação uniforme na maior parte do fundo da
panela. O protótipo fornecia 640 W de potência de aquecimento (eficiência de 60% em
relação à área total espelho), e perdia 100 W ao cozinhar o pão. Isto permitia a
assamento de pão, na carga de 4 kg por hora. O custo do protótipo foi de 100 dólares.
Foi demonstrada a ampla viabilidade da assadeira testada.
Kumar et al. (2011) publicaram artigo na Energy, onde estudaram um forno
solar tipo tronco de pirâmide afim de determinar os indicadores de desempenho térmico
através da análise energética e comparar os resultados obtidos com um forno tipo caixa.
Para isso foram medidos a variação do tempo, energia útil e energia do fogão, em
função das temperaturas internas e da temperatura ambiente dos dois tipos de fornos.
Além disso, as variações na energia perdida com a diferença de temperatura foram
determinadas para o intervalo de temperatura da água selecionado a partir de 60 C a 95
C. Os autores observaram que houve um equilíbrio de energia para os fornos TPSBC e
SBC. As variações de seus valores com o tempo e a diferença de temperatura foram
também comparadas e os resultados mostram que a análise energética de fornor solares
de caixa é uma abrangente ferramenta prática e realista para a avaliação do desempenho
dos fogões solares.
Li et al. (2013) apresentaram na Solar Energy uma modelagem para os
parâmetros ópticos de um sistema de coleta de energia solar que utiliza uma lente
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Fresnel gigante. O trabalho de modelagem ajudava a programar o seguimento solar
autônomo do sistema, controlando a lente Fresnel para manter um ponto focal fixo na
superfície de coleta de calor do forno solar. Dois eixos de rastreamento solar para o
trabalho em especial foram escolhidos. Para modelação, a desfocagem (devido ao
desalinhamento) e a alteração da forma e da localização do ponto focal sobre a
superfície de absorção de calor estático podem ser calculadas. Foi demonstrado o
sucesso do algorítmo de controle do seguimento solar para o forno estudado.
Harmim et al. (2013) avaliaram na Solar Energy a construção e performance de
um forno solar tipo caixa sem rastreamento (direcionar o dispositivo ao sol). O
protótipo foi construído com materiais disponíveis no local e equipado com um
composto assimétrico fixo parabólico concentrador (CPC) e placa absorvedora em
forma de degrau. Foram realizados testes sem cargas e de aquecimento de água com e
sem refletores. Os testes realizados mostraram eficiencia para cozinhar duas refeiçoes
diária para uma familia grande. Os autores observaram uma temperatura media de 166
o

C e 165 oC nos dias quentes e frios, respectivamente, nos testes realizados com os

refletores. Já para os testes realizados sem os refletores a temperatura média alcançada
nos dias frios foi de 127,7 oC. A potencia encontrada para o fogão, seguindo padrões
internacionais, foi 78,9 W.
Mussard et al. (2013) apresentaram na Solar Energy um estudo experimental de
uma cozinha solar usando armazenamento de calor em comparação com a que utiliza o
aquecimento direto. Foram utilizados dois tipos de fogões. O primeiro era o fogão SK14
e o segundo um protótipo de um concentrador solar (calha parabólica) utilizando uma
unidade de armazenamento. O SK14 era um fogão solar à concentração onde a panela
ficava colocada no ponto focal de um prato parabólico; no sistema de calha de calor é
transportado a partir de um absorvedor para uma unidade de armazenamento e por meio
de um circuito de auto-circulação encheram com óleo térmico. O cozimento era feito
diretamente na parte superior do tanque de armazenamento de calor. Experiências de
culinária foram realizadas para comparar o desempenho destes dois métodos de
extração de calor. As cocções por cozimento e assamento foram testadas para estimar a
eficiência de cocção do sistema de armazenamento de calor. O cozimento através de
armazenamento de calor com superfície de contato otimizada provou ser competitivo
com o obtido em fogões solares convencionais à concentração.
Mussard M. e Nydal O. J. (2013) apresentaram na Solar Energy um estudo
abordando dois experimentos de um armazenamento de calor solar para cocção de
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alimentos. O armazenamento de calor é acoplado com uma calha parabólica solar de
auto-circulantes preenchido com óleo térmico (Duratherm 630). O armazenamento era
principalmente à base de óleo, mas continha uma parte significativa dos sais de nitrato,
a fim de armazenar energia com temperaturas de fusão: 210-220°C de calor latente. Os
sais ficavam contidos em oito cilindros de alumínio. Os cilindros eram conectados a
uma placa superior e o conjunto era imerso em um recipiente onde o óleo circulava. O
objetivo era armazenar o calor a temperaturas elevadas para cozimento (água a ferver e
de fritura). Os resultados mostraram que para baixas temperaturas, sem isolamento do
absorvedor, era muito mais eficaz. Mas, quando se aproximava a temperatura de
armazenamento de 200°C, o tubo de vidro tornava-se uma vantagem e uma necessidade
para um maior recolhimento de calor a temperaturas mais elevadas. Acima de 200° C,
tornava-se difícil recolher, sem isolamento ao redor do receptor.
Otte (2013) na Energy Policy investigou as variáveis que impediam a adoção do
fogão solar como técnica de cozimento de alimento na sociedade. O trabalho foi escrito
baseado em artigos científicos sobre o tema e outros tipos de energia, dados coletados
em entrevistas e a esperiencia do autor em pesquisas com fogão solar na Tazania.
Através de revisão da literatura o autor constatou que existe um desenvolvemento
academico no sentido de melhoriar dos fogões solares porém o uso de tal tecnologia é
limitada. Por fim o autor constatou que variáveis ambientais podem ser facilmente
controladas enquanto variáveis técnicas, sociais e culturais não.
Mahavar et al. (2012) publicaram artigo na Renewable Energy estudo da
modelagem e testes de um forno solar para o cozimento de arroz. Um forno solar tipo
caixa foi fabricado e testado para variadas condições solarimétricas. A temperatura
máxima atingida pela superfície superior do recipiente foi de 142 °C. O tempo de
cozimento do arroz foi de 2 h 20 min.
Mahavar et al. (2015) publicaram estudo na Renewable Energy, onde
desemvolveram um novo conceito de carga ótima para fornos solares baseadas em
quantidades diferentes de agua (0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.2, 2.6 e 3.0 kg) colocadas dentro de
um forno solar, utilizaram diferentes parâmetros térmicos de desempenho como a
segunda figura de mérito (desenvolvida por Mullick et al. (1987)), tempo de ebulição
específico (ts) e tempo de ebulição característico (tc), eficiência de utilização (ηu), etc.
Todos os experimentos em campo foram realizados na Universidade do Rajastão, Jaipur
(26.92 ° N, 75,87 ° E), na Índia. Ao final de seus estudos os autores afirmam que todo
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forno solar tem sua carga ótima para assamento, que para o forno estudado ficou entre
1,2 e 1,6Kg.
Geddam et al. (2015) afirmaram em artigo na Solar Energy que tem havido um
recente e considerável interesse no desenvolvimento, testes e uso de vários tipos de
fornos solares para cocção de alimentos e que o fogão solar tipo caixa tem sido o mais
usado pela facilidade de fabricação e montagem e níveis de temperatura significativas,
acima de 100ºC. Defenderam que para analisar o desempenho térmico de um fogão
solar em forma de caixa é necessário ter o conhecimento de parâmetros de projeto,
eficiência óptica e capacidade de calor do fogão para proporcionar um embasamento a
seleção de materiais adequados para a sua construção. Propuseram um procedimento de
teste para determinar estes parâmetros usando o experimentalmente dados obtidos para
diferentes cargas de água e aplicaram o procedimento proposto para prever as curvas
características de aquecimento e para validar a metodologia proposta pela comparação
dos valores previstos com os obtidos experimentalmente.
Farooqui (2015) apresentou uma investigação experimental na Solar Energy
apoiado por simulações numéricas para determinar as dimensões ótimas de um forno
solar tipo caixa. Utilizou dois espelhos refletores, um em cada lado do recinto de
assamento e determinou os ângulos de inclinação mais eficientes A investigação
numérica foi realizada para um local 25 de latitude para todos os dias do ano para
determinar a melhor capacidade de coleta de energia de um forno solar com superfície
refletora dupla durante 6 h do período de cozimento mais desejável, variando de 3 h
antes de 3 h após o meio-dia solar. Utilizou três fornos solares com variadas razões
entre comprimento e largura. Os resultados indicaram que o melhor desempenho
aconteceu para uma razão de aspecto de 2,66 entre comprimento e largura.

2.3. Os fornos solares do LMHES

A cocção solar de alimentos representa uma das principais linhas de pesquisa do
LMHES da UFRN, tendo sido objeto de inúmeros trabalhos científicos publicados em
vários congressos nacionais e internacionais.
Melo (2008) fabricou e estudou um forno solar a partir de um fogão
convencional a gás. O forno do fogão convencional foi utilizado como recinto de
cozimento onde o absorvedor (panela) do forno solar ficou localizado, sendo recoberto
por uma lâmina de vidro para a geração do efeito estufa e tendo seu fundo e laterais
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isolados por um compósito à base de gesso e isopor. Segmentos de espelhos planos
foram colocados nas laterais do forno para prover 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. Foram demonstradas as viabilidades
térmicas, econômica e de materiais do fogão em estudo. A temperatura interna média do
absorvedor ficou em torno de 150°C e a temperatura interna do forno em torno de
120°C. a Figura 10 mostra o forno.

Figura 10. Forno solar fabricado a partir de uma sucata de fogão convencional a
gás

Fonte: Melo, 2008.

Souza et al. (2009) apresentaram no VI CONEM um forno solar de baixo custo
fabricado com blocos confeccionados em material compósito, a partir de EPS em pó,
gesso e cimento. O forno proposto tinha como superfície interna no fundo uma parábola
moldada por processo anual e revestida com espelhos de pequenas dimensões para um
aumento da sua temperatura interna. Os blocos que constituem o fogão apresentavam
baixa condutividade térmica, eram leves e apresentavam boa resistência mecânica.
Acima da caixa do forno localizava-se uma parábola refletora para concentrar os raios
incidentes, enviando-os ao interior do forno. O forno solar proposto mostrou-se viável
para produzir o assamento de pizzas, bolos e lasanhas, podendo trazer economia e
minimizar problemas de ataque ao equilíbrio ecológico, principalmente no que diz
respeito ao desmatamento para o uso de lenha. O custo de fabricação do forno proposto
ficou em torno de 100 reais, estando abaixo da faixa média para tais protótipos entre
150 e 300 reais, para fins que não visam lucro. A Figura 11 mostra o forno.
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Figura 11. Forno solar tipo caixa fabricado em material compósito.

Fonte: Souza et al., 2009.

Gomes (2009) estudou sobre um forno solar alternativo de baixo custo para ser
utilizado nas operações de assar e cozinhar, construído a partir de uma sucata de pneu.
Foram estudadas três configurações, com dois tipos de parábolas refletoras. Uma
confeccionada a partir de uma tampa de proteção de uma sucata de ventilador e outra a
partir de uma urupema (peneira usada para comidas de milho). A estrutura de
sustentação do forno solar, com os movimentos necessários ao acompanhamento do
movimento aparente do sol, foi confeccionada utilizando uma sucata de cadeira
giratória. Obteve-se uma temperatura máxima no absorvedor em torno de 160° e interna
em torno de 120°C. Demonstrou-se a eficiência do forno para as operações de
cozimento e assamento de alimentos, com maior viabilidade para o assamento. A Figura
12 mostra o forno solar estudado por Gomes.

Figura 12. Forno solar estudado por Gomes.

Fonte: Gomes, 2009.
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Souza et al. (2011) apresentaram no 21th COBEM um modelo de um forno solar
destinado a assar alimentos, construído a partir de uma sucata de tambor de polietileno
utilizada para depósito de lixo ou água. Por apresentar perfil cilindro-parabólico o foco
da superfície refletora é linear, permitindo a utilização de até três panelas no seu
interior. Uma inovação do projeto foi a construção de um novo perfil parabólico de
sistema refletor, a partir de um segmento do próprio tambor, para direcionar os raios
solares para o interior do forno. O forno proposto mostrou-se viável para a operação de
assar alimentos, tais como pães, bolos, pizzas, lasanhas, entre outros no período de 9:00
às 14:00 horas. A Figura 13 mostra o forno solar fabricado a partir de uma sucata de
tambor de polietileno.

Figura 13. Forno solar fabricado a partir de uma sucata de tambor de polietileno.

Fonte: Souza et al., 2011.

Souza et al. (2011) apresentaram no 21th COBEM um forno solar destinado a
assar alimentos, construído a partir de um a caixa térmica de EPS. A principal inovação
do trabalho foi a 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. Ressalte-se que a caixa de isopor já é um
isolante térmico de grande eficiência, pela condutividade do EPS corresponder a 0,03
W/m.ºC. Os tempos de assamento para pizza e lasanha mostraram-se competitivos com
outros modelos já ensaiados e mostrados na literatura solar para cocção de alimentos. A
Figura 14 mostra o forno solar fabricado a partir de uma caixa de EPS.
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Figura 14. Forno solar fabricado a partir de uma caixa de EPS.

Fonte:| Souza et al., 2011.

Souza et al. (2012) apresentaram no VII CONEM um forno solar 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. Foram demonstradas
as viabilidades térmica e econômica de tal forno, pela obtenção de tempos de cocção
competitivos com outros fornos já testados no mundo em função de seu baixo volume,
das altas temperaturas do absorvedor e interna e de sua grande área de reflexão da
radiação solar e consequente concentração. Tal forno propiciou o assamento simultâneo
de cinco bolos de 800g. A Figura 15 mostra o forno solar fabricado a partir de uma
sucata de freezer.

Figura 15. Forno solar fabricado a partir de uma sucata de freezer.

Fonte: Souza et al., 2012.
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Varela (2013) em sua dissertação de mestrado defendida em 2013 no PPGEM
estudou um forno solar, destinado a assar alimentos, no período de 9:00 às 14:00 horas,
construído a partir da utilização de três pneus usados. A principal inovação do trabalho
foi a utilização de pneus usados que passam por um processo de viramento para
propiciar um aumento do volume do forno, facilitar a operação de fixação de espelhos
no seu interior e proporcionar um melhor isolamento térmico, no caso uma camada de
ar confinado. Outra inovação foi o projeto e a fabricação de um novo perfil de sistema
refletor para direcionar os raios solares para o interior do forno. Foram testados os
assamentos para pizza e lasanha, obtendo-se tempos competitivos com outros modelos
de fornos solares testados no mundo. A Figura 16 mostra o forno estudado por Varela.

Figura 16. Forno solar estudado por Varela.

Fonte: Varela, 2013.

Sousa et al. (2013) apresentaram no COBEM 2013 um forno solar de baixo
custo fabricado com blocos de material compósito, a partir de EPS em pó, gesso e
cimento. Acima da caixa do forno localizava-se uma superfície refletora para concentrar
os raios incidentes, enviando-os ao interior do forno. Os blocos que constituíam o forno
apresentavam baixa condutividade térmica, eram leves e apresentavam boa resistência
mecânica. Foram realizados testes para assamento de pizzas, bolos, empanados e kibes,
com boa eficiência. O bolo foi assado em apenas cinquenta minutos. O forno proposto
pode ajudar a população mais carente de nossa região, podendo constituir-se numa
opção de geração de emprego e renda. A Figura 17 mostra o forno solar fabricado em
material compósito.
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Figura 17. Forno solar fabricado a partir de placas de material compósito de baixa
condutividade térmica.

Fonte: Souza et al., 2013.
Batista (2013) apesentou dissertação de Mestrado no PPGEM – UFRN sobre um
modelo de um forno solar destinado a assar alimentos, construído a partir de um tambor
de polietileno utilizado para depósito de lixo ou água. O tambor foi cortado ao meio e as
metades foram encaixadas e a interna revestida com uma chapa metálica, que se
constituiu no absorvedor do forno. O forno apresentava significativas área e volume,
podendo propiciar o assamento de dois alimentos simultâneos. Uma lâmina de espelho
colocada numa estrutura metálica acima do forno, direcionava e concentrava os raios
solares no interior do recinto de assamento. Foram realizados testes para assamento de
pizzas, bolos, pães de queijo, empanados, cujos resultados demonstraram a eficiência do
forno proposto para o fim desejado. A Figura 18 mostra o forno solar estudado por
Batista.

Figura 18. Forno solar estudado por Batista.

Fonte: Batista, 2013.
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Souza, et al. (2014) apresentaram trabalho no CONEM sobre os processos de
testes e análise de desempenho de um forno alternativo de baixo custo que utiliza
energia proveniente do sol para preparo de alimentos. O forno solar foi confeccionado
em forma de caixa, sendo sua tampa de vidro e suas paredes constituídas de placas de
PVC. Acima da caixa do forno estava localizada uma superfície refletora para
concentrar os raios incidentes, enviando-os ao interior do forno, aumentando sua
eficiência. Foram realizados testes para assamento pizzas, bolos, pães de queijo,
empanados, cujos resultados demonstraram a eficiência do forno proposto para o fim
desejado. A Figura 19 mostra o forno solar fabricado com placas de EPS utilizadas em
forro de ambientes.

Figura 19. Forno solar fabricado com placas de EPS utilizadas em forro de
ambientes.

Fonte: Souza et al., 2014.

Souza et al. (2014) apresentou trabalho no CONEM 2014, sobre um forno solar
de baixo custo fabricado com restos de placas de gesso acartonado utilizadas na
construção civil. Apresentou os processos de fabricação e montagem do forno, que tinha
como principal característica o baixo custo de produção. Acima da caixa do forno está
localizada uma superfície refletora para concentrar os raios incidentes, enviando-os ao
interior do forno. As placas de gesso que constituem o forno apresentavam baixa
condutividade térmica, eram leves e apresentavam boa resistência mecânica. Foram
testadas duas configurações no interior do forno: configuração I – laterais e fundo
recobertos com chapa metálica e pintadas de preto e Configuração II – laterais
recobertas com espelho. Foram apresentados resultados de testes de assamento de
alguns alimentos, que demonstraram a viabilidade de utilização do forno, cuja utilização
pode contribuir para minimizar o uso da lenha, que traz prejuízos significativos ao meio
ambiente. O forno proposto pode ajudar a população mais carente de nossa região,
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podendo constituir-se numa opção de geração de emprego e renda. A Figura 20 mostra
o forno solar fabricado com placas de gesso acartonado.

Figura 20. Forno solar fabricado com placas de gesso acartonado.

Fonte: Souza et al., 2014.

Gomes (2015) em sua Tese de Doutorado do PPGEM estudou um forno solar
destinado a assar alimentos, construído a partir de resíduos de Medium-Density
Fiberboard (MDF). A principal inovação do trabalho foi a fabricação do forno
utilizando resíduos de MDF da indústria moveleira. O MDF, por ser um derivado da
madeira, apresenta uma baixa condutividade térmica, se mostrando um bom isolante
térmico, propriedade importante para a minimização das perdas térmicas, e se apresenta
como um material sustentável. Os resultados de testes de assamento para vários
alimentos demonstraram a viabilidade do forno fabricado para esse fim. A Figura 21
mostra o forno solar fabricado e estudado por Gomes.

Figura 21. Forno solar fabricado a partir de placas de compósito com resíduos de
MDF da indústria moveleira em teste.

Fonte: Gomes, 2015.
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De Araújo, C.C (2015) em sua Dissertação de Mestrado estudou um forno solar
fabricado a partir de placas de MDF destinado ao assamento de alimentos, tais como
pizzas, bolos, pães, hambúrgueres e outros. Foram apresentados os processos de
fabricação e montagem de tal forno, que tem baixo custo de fabricação. A principal
característica do forno proposto é que pode ser transportado para quaisquer localidades,
pois fica assentado em um dispositivo de transporte. Foram realizados testes para o
assamento de vários alimentos e seus resultados comparados com os vários tipos de
fornos solares já existentes mostrados pela literatura especializada. Foram analisadas as
viabilidades térmica e econômica de tal forno, que pode proporcionar a socialização do
uso da energia solar por comunidades carentes, podendo se tornar uma fonte de geração
de emprego e renda. A Figura 22 mostra o forno solar estudado por Araújo.

Figura 22. Forno solar estudado por Araújo.

Fonte: Araújo, 2015.

Araújo, L.R.R. (2015) em sua Dissertação de Mestrado do PPGEM, apresentou
um estudo comparativo da capacidade de assamento de dois fornos solares tipo caixa,
fabricados a partir de um caixote para transporte de equipamentos. Os dois fornos
tinham configurações internas diferentes, predominando o efeito estufa ou a
concentração da radiação solar incidente. As principais características dos fornos
fabricados eram seu baixo custo, o reaproveitamento de materiais, os fáceis processos
de fabricação e montagem, a simples operacionalidade e a capacidade de assamento de
vários alimentos simultaneamente. A fabricação e a operacionalidade dos fornos
estudados podem ser repassadas para pessoas de quaisquer níveis sociais e intelectuais.
Foi demonstrada a viabilidade de utilização dos dois fornos para produzir o assamento
dos alimentos testados, comprovando-se a supremacia do forno espelhado. Os
resultados obtidos para as duas configurações testadas foram competitivos até mesmo
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com o forno convencional a gás. Produziu-se o assamento de três bolos de 750g cada
em apenas 80 minutos. A Figura 23 mostra o forno solar estudado por Araújo

Figura 23. Forno solar estudado por Araújo.

Fonte: Araújo, 2015.
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo são apresentados os processos de fabricação e montagem do forno
solar proposto, seu balanço de energia e os procedimentos de ensaio do forno.

3.1. Processos de fabricação e montagem do forno solar proposto

O forno solar proposto é do tipo caixa, confeccionado a partir de placas de MDF,
com dimensões internas de 117x71x09 cm, correspondendo a uma área de 0,83m² e
volume de 74,7 litros. A área da superfície refletora colocada acima do forno
correspondeu a 1,0 m². Os processos de fabricação e montagem do forno solar proposto
tiveram as seguintes etapas.

1.

Corte das placas de MDF nas dimensões desejadas utilizando-se serra de

bancada;
2.

União das placas laterais e fundo utilizando prego;

3.

Colocação das placas de EPS já cortadas nas laterais e fundo do forno;

4.

Colocação de placas de MDF para recobrir as laterais do forno, concedendo-lhe

boa estética;
5.

Fabricação e pintura de uma bandeja de aço para a superfície interna do forno;

6.

Colocação de uma bandeja de aço pintada de preto fosco, constituindo-se no

recinto de assamento do forno;
7.

Corte do vidro de cobertura utilizando uma ferramenta de diamante profissional

e colocação do vidro no forno;
8.

Fabricação e montagem do suporte da superfície refletora externa do forno, com

mobilidade para permitir o acompanhamento do movimento aparente do sol;
9.

Colocação dos espelhos no suporte utilizando cola de contato;

10.

Pintura final do forno e do suporte da superfície refletora externa.

A Figura 24 mostra o forno solar fabricado com placas de MDF destinado ao
assamento de alimentos em seu primeiro teste com carga, com oito bolos.
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Figura 24. Forno solar em teste de assamento de bolos.

3.2. Procedimento experimental

Para os ensaios realizados com o forno solar proposto foram seguidas as
metodologias utilizadas por MELO, 2008; GOMES, 2009, VARELA, 2013, BATISTA,
2013, DE ARAÚJO, 2015, ARAÚJO, 2015 e DUDFFIE &BECKMAN, 1992.
Inicialmente foram realizados quatro experimentos diferentes para diagnosticar a
capacidade de assamento do forno solar proposto. O primeiro teste foi realizado sem
carga no forno solar para avaliar os níveis de temperatura da superfície absorvedora e do
ar no interior do forno, determinando as máximas temperaturas alcançadas pelo forno,
avaliando-se a sua possível capacidade de assamento.
Foram também realizados testes preliminares com carga para o assamento de
pizzas, empanados de frango, kibes e bolos. Após a constatação da viabilidade do forno
em assar vários alimentos simultaneamente partiu-se para a realização de testes
definitivos e foram levantados dados de temperatura da superfície absorvedora do
recinto de assamento e do ar interno, além das medições das condições meteorológicas,
radiação solar, temperatura ambiente, sensação térmica e umidade relativa do ar.
Foram também medidas as temperaturas de todas as superfícies externas e
internas do forno para a determinação do nível de perda térmica e posterior
determinação da sua eficiência térmica. As figuras 25, 26 e 27 mostras os pontos de
medições no forno.
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Figura 25. Pontos de medições nas laterais do forno

Figura 26. Pontos de medições na parte superior e inferior do forno

Figura 27. Pontos de medições usando termopares
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Para todos os experimentos, as medições das temperaturas internas foram feitas
de cinco em cinco minutos utilizando termopares do tipo K. Os medidores utilizados
foram o TH-060 RS232 Datalogger e o TD-880 RS232 Datalogger. Para a medição da
Radiação global foi utilizada a Central Meteorológica do LMHES. E para a medição das
temperaturas laterais externas foi utilizado o medidor de temperatura laser
infravermelho HM-88C HIGHMED.

3.3. Balanço de energia do forno solar tipo caixa proposto

As radiações solares incidentes sobre a tampa superior e sobre o espelho externo
entram no forno solar de duas formas: como radiação solar global incidente sobre a
tampa de vidro e 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 do balanço energético são apresentadas a seguir. As dimensões do forno estão
apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Dimensões do forno em metros

3.3.1 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 1 mostra a energia total
que entra no forno solar.

Eef = Eg  Ere

(1)
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Onde: Eef= Energia que entra no forno solar (W); Eg= Energia proveniente da
radiação solar global que incide diretamente no forno solar (W); Ere= Energia da
reflexão dos espelhos da parte superior do forno solar (W).
Para o cálculo das energias de entrada no forno solar utilizam-se as equações 2 e
3 mostradas a seguir.

Eg = I g .τ v . Avidro

(2)

Ere = I d . ρe .τ v . Av
(3)
Onde: Ig = Radiação instantânea global que entra no forno solar (W/m2); Id=
Radiação instantânea direta que entra no forno solar (W/m2); ρe = Refletividade do
espelho = 0,95; τv = Transmissividade do vidro = 0,85; Av = Área do vidro = 0,83m².

3.3.2 Energia perdida pelas laterais, fundo e pelo vidro de cobertura (Epf)

Considerando-se as temperaturas médias das superfícies externas do forno foram
calculadas as perdas térmicas convectiva e radiativa entre tais superfícies e o ar
ambiente.

a) Perda térmica pelas laterais do forno

Para o cálculo do calor perdido pelas laterais do forno determinou-se
inicialmente o calor perdido pelas laterais, dado pela equação 4. O coeficiente global de
perdas foi determinado pela equação 5.

Qlat = U lat . Alat .(Tmin t  Tmext )
Onde: Qpl

=

(4)

taxa de transferência de calor pela lateral do forno (W); Ulat =

coeficiente global de perdas pela lateral do forno (W/m²K); Alat = área da lateral do
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forno (m²); Tmint = temperatura media interna na lateral do forno (K); Tmext =
temperatura media externa na lateral do forno (K).

U lat =

1
(e ch /K ch + e MDF /K MDF + e EPS/K EPS + e MDF /K MDF )

(5)

Onde: : e = espessura respectivas; k = condutividade térmica do respective
material; ech = espessura da chapa de alumínio = 0,5 mm ; emdf = espessura do MDF = 17
mm; eisopor = espessura do isolante = 30 mm, kch = condutividade térmica da chapa de
alumínio 204 W/mk; kmdf = condutividade térmica do MDF 0,17 W/mk; kisopor =
condutividade térmica do isolante 0,035 W/mk, Alat=0,34 m²

b) Perda térmica pelo fundo do forno

Para o cálculo do calor perdido pelo fundo do forno determinou-se inicialmente
o coeficiente global de perdas, dado pela equação 6. O calor perdido pelo fundo foi
determinado pela equação 7.

U fundo =

1
(e ch /K ch + e MDF /K MDF + e EPS/K EPS + e MDF /K MDF )

(6)

Onde: Ufundo = = coeficiente global de perdas pelao fundo do forno.

Q fundo = = Ufundo . Afundo . (Tchapa - Tinferior)

(7)

Onde: Qpf = calor perdido pelo fundo do forno (W); Afundo = área do fundo do forno
(m²); Tchapa = temperatura media interna da chapa de alumínio (K); Tinferior = temperatura
media externa do fundo do forno (K).
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c) Perda térmica pelo vidro de cobertura do forno
O coeficiente de transferência de calor, por convecção, entre a superfície externa
do vidro e o ar ambiente, pode segundo Duffie&Beckman(1991), ser determinado por:

hc ( vea )  2,8  3.vv

(8)

Onde: hc = coeficiente de transferência de calor; Vv = velocidade do vento, em
m/s.
Esta equação é válida para velocidades de vento compreendidas entre 0 e 7 m/s.
No local onde foram feitos os testes, de acordo com a central meteorológica do
LMHES, a velocidade média situava-se entre 0 e 2,0 m/s.
O coeficiente de troca térmica radiativa entre a superfície externa da cobertura e
o ambiente, conforme Duffie&Beckman (1991), é função das condições climáticas do
local considerado podendo ser determinado através da equação (9).

hr (ve a )  5,16.108

(Tve 4 Tsky 4 )
(Tve Ta )

(9)

Onde: hr = coeficiente de troca térmica radiativa entre a superfície externa da
cobertura e o ambiente; Tve = temperatura externa do vidro, em K; Tsky = temperatura da
abóbada celeste, em K; Ta = temperatura ambiente,em K.

Sem incorrer em erros significativos, pode-se obter o valor de Tsky, a partir de Ta,
através da equação (10).

Tsky  0,0552 .Ta

1, 5

(10)

Para o cálculo do calor perdido pelo vidro de cobertura do forno determinou-se
inicialmente o coeficiente global de perdas, dado pela equação 11. O calor perdido pelo
vidro de cobertura foi determinado pela equação 12.
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Uv =

1
1
(h r (v e - a) + h c (v e - a)

Qpv = U v . Av .(Tve  Ta )

(11)

(12)

Onde: Qpv = calor perdido pelo vidro (W); Uv = coeficiente global de perdas do
vidro; Av = área do vidro (m²); Tve = temperatura media externa do vidro (K); Ta =
temperatura ambiente (K).

d) Perda térmica total

A perda de energia total do forno é dada pela soma das perdas do fundo, laterais
e cobertura, calculada através dada equação 13

Qpt = Qpf  Qpl  Qpv
Onde: Qpt = calor total perdido; Qpf

=

(13)

calor perdido pelo fundo; Qpl = calor

perdido pelas laterais; Qpv = calor perdido pelo vidro de cobertura.
3.3.3 O rendimento térmico interno do forno solar (ƞif)

O rendimento interno do forno solar será calculado pela razão entre a energia
absorvida e disponível no interior do forno e a energia total que entra no forno solar e
calculado pela equação 14.

 forno = (Eabs / Eef )

(14)

Sendo: ƞforno =rendimento interno do forno solar; Eef = Energia que entra no
forno solar (W); Eabs= Energia absorvida pelo forno (W).
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES

Serão apresentados e discutidos os resultados de testes em vazio e com carga
realizados com o forno solar estudado para o assamento de vários alimentos, as
contribuições energéticas do balanço térmico do forno, sua eficiência e os tempos de
assamento dos alimentos que demonstraram a viabilidade do forno proposto para o
assamento dos alimentos escolhidos.
O primeiro teste realizado com o forno foi para determinar as máximas
temperaturas da superfície absorvedora e do ar interno, com o forno em vazio. As
temperaturas do absorvedor e do ar interno foram medidas com termopares tipo K e um
termômetro digital. Foram também medidas as temperaturas das superfícies externas do
forno, laterais, fundo e vidro utilizando-se um pirômetro. As medidas foram realizadas a
cada cindo minutos.

4.1. Teste sem carga

O teste teve duração de 60 minutos, para a obtenção das temperaturas máximas
no interior do recinto de assamento. O forno foi exposto ao sol as 11:31 h. Os
parâmetros ambientais médios do ensaio foram: temperatura ambiente de 32ºC,
sensação térmica de 35,6ºC, umidade relativa de 70% e radiação solar global 941,2
W/m2, radiação solar direta de 753,0 W/m2. A Tabela 2 apresenta as temperaturas
medidas no absorvedor e no ar interno do forno.
Tabela 2. Resultados do teste sem carga
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Os gráficos da Figura 28 mostram o comportamento assumido por tais
parâmetros no teste. A Figura 29 mostra momento do teste.
Os resultados do teste sem carga definitivo foram superiores aos alcançados pelo
teste preliminar com níveis de temperatura do recinto de assamento bastante
significativos, superiores aos alcançados pela maioria dos fornos já estudados no
LMHES da UFRN.
As temperaturas máximas do absorvedor e do ar interior corresponderam a 140,5
e 122,5°C. Ressalte-se que tais resultados foram obtidos sob excelentes condições
solarimétricas. Esses níveis de temperatura alcançados foram competitivos com os
atingidos pelos fornos já estudados no LMHES e em relação aos apontados pela
literatura solar para assamento de alimentos, sendo extremamente adequados para a
operação de assamento de alimentos (VARELA, 2013; BATISTA, 2013; ARAUJO,
2015; DE ARAÚJO, 2015).

Figura 28. Comportamento assumido pelos parâmetros medidos no teste.
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Figura 29. Forno solar proposto e estudado no teste sem carga.

4.2. Ensaios com carga
4.2.1. Teste com carga 1

Os bolos foram colocados no forno as 11h:25 min, quando as temperaturas
médias do absorvedor e ar interno correspondiam a 122,4 e 104,4 °C. A Tabela 3
apresenta as temperaturas medidas no absorvedor e no ar interno do forno e o gráfico da
Figura 30 mostra o comportamento assumido por tais parâmetros no teste. Os
parâmetros ambientais médios do ensaio foram: temperatura ambiente de 31,5 ºC,
sensação térmica de 35,0 ºC, umidade relativa de 70% e radiação solar global 862,2
W/m2, radiação solar direta de 761,44 W/m2.

Tabela 3. Resultados médios do teste para assamento de oito bolos.
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Figura 30. Comportamento assumido pelos parâmetros medidos no teste 1

Para a preparação dos bolos foi utilizada a massa de bolo pronta ‘Dona Benta’,
comprada em supermercados. Os oito bolos com carga total de seis quilos foram
retirados as 12:54, após 90 minutos de assamento. Considerando-se a significativa carga
de alimentos assada percebeu-se a grande viabilidade do forno solar proposto, cuja
maior característica, representando um diferencial de qualidade, foi a capacidade de
assar vários bolos ao mesmo tempo.
Nos fornos solares mostrados pela literatura para assamento de alimentos não
existe referência para fornos com capacidade de assamento similar. Por exemplo, os
fornos de VARELA (2013), GOMES (2009) e MELO (2008), tem capacidade assar
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apenas um alimento por vez, já os fornos de DE ARAÚJO (2015), GOMES (2015) e
SOUZA (2014) tem capacidade de assar dois alimentos por vez. Tal forno poderia ser
usado como uma fabricação artesanal de bolos visando sua comercialização. Isso
poderia representar uma opção para a geração de emprego e renda em comunidades
carentes.
Ressalte-se seus simples processos de fabricação e montagem e seu baixo custo,
que o viabiliza e insere-se numa política de disseminação de tecnologia social tão
importante para o povo carente de nossa sociedade tão desigual.
O tempo de assamento dos bolos, considerando-se sua significativa carga, foi
competitivo com os fornos convencionais a gás, e ressalte-se que os fornos
convencionais não têm capacidade para o assamento de uma carga similar, o que só
acontece para os fornos industriais.
Devido a umidade contida na massa dos bolos houve a condensação do vidro
sendo necessário a abertura do forno para a limpeza do vidro evitando assim a perda de
eficiência do forno.
Esse forno foi dentre todos estudados no LMHES o que apresentou maior
viabilidade para a produção de vários alimentos assados ao mesmo tempo. Evidencie-se
ainda que se trabalhou com uma fonte energética limpa, largamente disponível,
inesgotável e ambientalmente correta, produzindo a não utilização de lenha, nefasto
combustível para o meio ambiente.
A Figura 31 mostra algumas etapas do processo de assamento dos oito bolos no
forno solar estudado, onde a) bolos em processo de assamento com a condensação do
vidro; b) bolos prontos

Figura 31. a) Processo de assamento b) bolos prontos.
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4.2.2. Teste com carga 2

Os alimentos foram colocados no forno as 11h:55 min, quando as temperaturas
médias do absorvedor e ar interno correspondiam a 120,4 e 106,3°C. A Tabela 4
apresenta as temperaturas medidas no absorvedor e no ar interno do forno e o gráfico da
Figura 38 mostra o comportamento assumido por tais parâmetros no teste.
Os parâmetros ambientais médios do ensaio foram: temperatura ambiente de
31,0 ºC, sensação térmica de 34,8 ºC, umidade relativa de 70% e radiação solar global
884,1 W/m2, radiação solar direta de 707,2 W/m2.
A carga de alimentos colocada no forno tinha 500 g de Kibes (10 unidades), 150
g de pão francês, 500 g de queijo de coalho, duas pizzas de 600 g cada, oito empanados
de frango (800 g) e dois bolos de chocolate de 750 g cada, totalizando 4650 gramas.

Tabela 4. Resultados médios do teste para assamento de vários alimentos.

Os 150 gramas de pão foram retirados do forno as 12:10min tempo equivalente
aos de outros fornos já testados para o assamento desse alimento. As duas pizzas de 600
g cada e os 500 g de queijo coalho foram retirados as 12:18, vinte e três minutos após a
colocação, tempo de assamento também competitivo com os obtidos por outros fornos
já testados no LMHES/UFRN.
Os bolos, os quibes e os empanados foram retirados após 60 minutos de
assamento, com tempos de assamento similares aos obtidos com outros fornos
mostrados pela literatura solar para assamento de alimentos.
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Figura 32. Comportamento assumido pelos parâmetros medidos no teste 2

A Figura 33 mostra os alimentos em processo de assamento no forno (a) e os
alimentos prontos para o consumo após assados (b).
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Figura 33. a) Alimentos sendo assados e b) alimentos prontos para o consumo.

4.2.3. Teste com carga 3

Os alimentos foram colocados no forno as 12h:30 min, quando as temperaturas
médias do absorvedor e ar interno correspondiam a 130,4 e 110,3°C. Para esse teste
foram avaliados apenas os tempos de assamento, uma vez que as temperaturas do
absorvedor e interna já tinham sido avaliadas nos testes realizados anteriormente.
Os parâmetros ambientais médios do ensaio foram: temperatura ambiente de
31,3 ºC, sensação térmica de 35,2 ºC, umidade relativa de 69 % e radiação solar global
950 W/m2, radiação solar direta de 760,0 W/m2. Ressalte-se as excelentes condições
solarimétricas durante o teste.
A carga de alimentos colocada no forno tinha 1000 g de acarajés (20 unidades),
150 g de pão francês, 500 g de queijo de coalho, duas pizzas de 600 g cada e dois bolos
de chocolate de 750 g cada, totalizando 4350 gramas.
Os pães foram retirados após 15 minutos; o queijo e as pizzas após 30 minutos,
os acarajés após 35 minutos e os bolos após 60 minutos. Todos os resultados
demonstraram a viabilidade do forno para o assamento de todos os alimentos testados.
Ressalte-se que foi a primeira vez que a literatura retratou o assamento de acarajés,
alimento típico da culinária baiana.
A Figura 34 mostra os alimentos em processo de assamento no forno (a); e os
alimentos assados e prontos para consumo (b).
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Figura 34. a) alimentos em processo de assamento e b) alimentos prontos para o
consumo.

4.2.4. Teste com carga 4

Como último teste decidiu-se testar o forno para produzir o assamento de
alimentos típicos de um churrasco nordestino. A carga de alimentos colocada no forno
tinha 1000 g de carne (bifes de contrafilé), 1000 g de queijo de coalho e 1000 g de
linguiça calabresa, totalizando 3000 gramas.
Os alimentos foram colocados no forno as 12h:00 min, quando as temperaturas
médias do absorvedor e ar interno correspondiam a 123,4 e 107,1°C. Os parâmetros
ambientais médios do ensaio foram: temperatura ambiente de 31,5 ºC, sensação térmica
de 35,8 ºC, umidade relativa de 68% e radiação solar global 930,0 W/m2, radiação solar
direta de 744,0 W/m2.
O queijo foi retirado após 20 minutos, a linguiça após 40 minutos e a carne após
120 minutos, demonstrando-se a viabilidade do forno solar testado para o assamento
desses alimentos típicos parta churrasco.
Após o assamento foi preparada uma farofa que foi misturada com a linguiça
calabresa assada e adicionou-se uma camada do queijo de coalho também assado,
produzindo-se um outro prato típico de nossa região.
A Figura 35 mostra os alimentos do churrasco em processo de assamento no
forno (a); e os alimentos assados e prontos para consumo (b).
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Figura 35. a) Alimentos em assamento e b) assados no teste com carga 4.

Apesar das temperaturas do absorvedor e no ar interno serem bem inferiores as
obtidas em um forno convencional a gás, que é de aproximadamente 250°C
(BRASTEMP, 2016), os tempos de assamento obtidos demonstraram a viabilidade do
forno solar proposto e considerando-se sua capacidade de assamento de vários
alimentos ao mesmo tempo, em cargas superiores as assadas em um forno convencional
a gás residencial, pode-se afirmar que o assamento solar no forno proposto e
competitivo com o assamento obtido em um forno convencional a gás.
No forno convencional a gás o tempo de assamento de uma pizza é em torno de
12 minutos e o tempo de assamento de um bolo é em torno de 30 a 35 minutos.
(SADIA, 2016; TUDOGOSTOSO,2016)
Em relação a outros fornos já estudados no LMHES da UFRN, em um número
superior a vinte, pode-se afirmar que foi o forno que demonstrou a maior viabilidade de
utilização com capacidade para se tornar num instrumento científico de geração de
emprego e renda para comunidades carentes, pela comercialização de bolos, pizzas,
empanados e outros alimentos que podem ser produzidos por pessoas de quaisquer
níveis intelectuais, sem agredir o meio ambiente.

4.3. Balanço energético do forno solar proposto

a) Perdas pelas laterais

Qpl = Ulat . Alat . ( Tmint – Tmext)
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1

Ulat = 𝑒𝑐ℎ

𝑒𝑚𝑑𝑓 𝑒𝑖𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑑𝑓
+
+
+
𝑘𝑐ℎ 𝑘𝑚𝑑𝑓 𝑘𝑖𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑚𝑑𝑓

= 0,5 𝑥 10−³
204

1
17𝑥10−³ 30𝑥10−³ 17𝑥10−³
+
+
+
0,17
0,035
0,17

Ulat = 0,95W/m²K
Tlaterais internas média = 81,6°C
Tlaterais externas média = 32,0°C
Qlat = 0,95 . 0,34. (81,6 – 32,0) = 16,02 Watts
b) Perdas pelo fundo

Qpf = Ufundo . Afundo . (Tchapa – Tfundo externo)
Ufundo = 𝑒𝑐ℎ

1

𝑒𝑚𝑑𝑓´ = 0,5 𝑥 10−³

𝑒𝑚𝑑𝑓 𝑒𝑖𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟
+
+
+
𝑘𝑐ℎ 𝑘𝑚𝑑𝑓 𝑘𝑖𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑚𝑑𝑓

204

1
6𝑥10−³ 30𝑥10−³ 6𝑥10−³

+ 0,17 + 0,035 + 0,17

Ufundo = 1,07 W/m²k
Tchapa interna média = 85,0°C
Tfundo externo média = 32,0°C
Qpf = 1.07. 0,83. (85-32) = 44,07W
c) Perdas pela cobertura de vidro

hr (vc – a) = 5,16 x 10-8

(313,54 – 292,64 )
(313,5−304)

Tv = 40,5°C ( 313,5 K)
Tsky  0,0552.Ta

1, 5

Tsky = 0,0552. (304)1,5 = 19,6°C = (292,6 K)
Ta = 31°C
hr (vc – a) = 12,7 W/m²K
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hc (ve-a) = 2,8 + 3.Vv = 2,8 + 3.0,5 = 4,3 W/m²K
Ucobertura =

𝟏
𝟏
𝟏𝟐,𝟕+𝟒,𝟑

= 17,0 W/m²k

Qpv = Uv. Av. (Tv – Ta) = 17,0 . 0,83 . (313,5 – 304)
Qpv = 134,05 Watts
d) Calor total perdido

Qpt = Qpf + Qpl + Qpv
Qpt = 44,07 + 16,02 + 134,05 =194,1 Watts
e) Energia de entrada no forno

Eef = Eg + Ere
Eg = Ig. τν. Avidro
Ee = Id.ρe.τν.Aν
Eeforno = 900 . 0,83 . 085 + 720 . 0,95 . 0,83 . 0,85 = 634,9 +
482,65
Eeforno = 1117,5 Watts
f) Energia absorvida pelo forno

E absorvida = E entrada – Eperdida = 1117,5 – 194,1 Ep = 182,3 W
EABS = 923,4 Watts
Ƞforno =

923,4
1117,5

= 82,6%

As perdas energéticas do forno podem ser quantificadas em termos percentuais
em relação a energia de entrada, oriunda das radiações solares global e direta.
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Ep = 194,1 W (17,4%)
Onde:

Epv = 134,1 W (69,1%)
Epl = 16,0 W (8,2%)
Epf = 44,0 W (22,7%)
A Tabela 5 apresenta os valores das energias envolvidas no balanço térmico do
forno e seus respectivos percentuais relativos à energia de entrado no forno.

Tabela 5. Contribuições energéticas e eficiência do forno solar estudado.

A maior parte da perda térmica do equipamento ocorreu pela cobertura de vidro,
pelo fato do mesmo estar separado da placa absorvedora por uma altura pequena. Isso
faz com que as trocas convectivas e radiativas se intensifiquem, o que eleva a
temperatura do vidro.
As perdas térmicas ocorridas pelas laterais e fundo são mínimas, totalizando
menos de 6,0%, demonstrando a boa eficiência térmica proporcionada pelo EPS. A
eficiência de 82,6% demonstrou a competitividade do forno solar proposto com outros
fornos solares apontados pela literatura solar para a cocção de alimentos.
O forno solar estudado apresentou a maior eficiência térmica dentre todos outros
já estudados no LMHES. A eficiência média dos fornos fabricados e estudados
anteriormente ficavam em torno de 60% (VARELA, 2013; DE ARAÚJO, 2015;
ARAÚJO, 2015; BATISTA, 2013).
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

A seguir, em consonância com os objetivos propostos, passa-se a discorrer sobre
as conclusões e sugestões geradas a partir da análise dos dados colhidos nos ensaios
realizados com o protótipo em estudo.

5.1. Conclusões

1.

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

com o forno convencional a gás, pois nestes as temperaturas são superiores, de até
250ºC;
2.

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

escolhidos das 10:00 às 14:00 horas, sob boas condições solarimétricas;
3.

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

estudado são simples e podem ser repassados com facilidade para comunidades carentes
rurais e urbanas que possam vir a utilizá-lo;
4.

O forno solar fabricado pode representar uma alternativa viável para o

assamento de alimentos de todos os alimentos testados, podendo contribuir para a
socialização da energia solar, combatendo os graves problemas de desequilíbrio
ecológico pela utilização massiva da lenha;
5.

A maior qualidade do forno solar estudado foi a sua capacidade de assar uma

carga significativa de alimentos de forma simultânea em um tempo competitivo, mesmo
comparado com os fornos a gás residenciais;
6.

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

apenas alguns cuidados que podem ser facilmente transmitidos;
7.

O forno solar estudado teve eficiência em torno de 83%, que está na faixa para

os fornos solares de melhor eficiência, acima de 60%.
8.

A significativa carga de alimentos em assamento no forno estudado diminui a

energia perdida para um forno solar, conforme demonstrado nos estudos com inúmeros
outros fornos solares já realizados, com capacidade de um, dois ou três alimentos.
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5.2. Sugestões

1. Estudar a fabricação de um forno tipo caixa de MDF com maior área de captação
interna para permitir o assamento de uma maior quantidade de alimentos;
2. Analisar como minimizar o problema da condensação no vidro de cobertura através
da utilização de um sistema de limpeza alternativo de baixo custo;
3. Analisar a elaboração de um manual para a fabricação, montagem, operação e testes
de fornos solares, alertando sobre os riscos inerentes a utilização desses protótipos;
4. É importante que se tenha outra fonte convencional para o assamento de alimentos
para substituir o forno solar proposto em dias com condições solarimétricas
insuficientes para seu uso.
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