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RESUMO 

No Haiti, bem como em regiões do norte e nordeste do Brasil, os recursos florestais são 

utilizados como lenha ou transformado em carvão vegetal para fins de cocção, 

principalmente pela população de baixa renda. Através desta ideia, este trabalho é 

desenvolvido apresentando um conceito de um fogão solar acessível de tipo caixa, 

utilizando materiais de baixo custo e técnicas simples de construção. A fim de 

desenvolver uma primeira análise de ordem do fogão, o problema de transferência de 

calor transiente é formulado e o sistema de equações diferenciais são escritos e 

resolvidos. Diferentes cenários e parâmetros são considerados para compreender a 

importância do problema. Foram utilizadas dimensões, formas e materiais alternativos ao 

apresentado na literatura. Um modelo físico do fogão solar foi construído no local em 

questão “Haiti” e medições de temperaturas realizadas e comparadas com as previsões 

numéricas. A partir da analise dos resultados, chegou-se às conclusões. Outras adições à 

solução também foram incluídas, a resposta obtida foi demostrada, de forma a apresentar 

se os resultados são aceitáveis. 

 

Palavras-chaves: Fogão solar. Energia solar. Desmatamento. Modelagem. 

Transferência de calor. Solução numérica. Eficiência 
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ABSTRACT 

In Haiti as well as in northern and northeastern of Brazil, forest resources are used as 

wood or transformed into charcoal for cooking, mostly by poor people. Through this idea, 

this work presents a concept of an affordable box type solar oven, using cheap materials 

and easy construction techniques. In order to develop a first order analysis of the oven, 

the transient heat transfer problem is formulated, the system of differential equations 

written and solved. Different scenarios and parameters are used to understand the 

importance to the problem. Variations range from dimensions, forms and materials. A 

physical model of the oven is constructed in locus “Haiti” and temperature measurements 

performed and compared to numerical predictions. The results are analyzed and 

conclusions drawn. Other additions to the solution are included, obtained answer is 

presented in order to show whether it is acceptable. 

 

Keywords: Solar cooker. Solar energy. Deforestation. Modeling. Heat transfer. 

Numerical solution. Efficiency 
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REZIME 

An Ayiti osi byen ke nan nò e nòdès nan peyi Brezil, yo itilize resous forè kòm bwa 

oubyen transfòme yo an chabon pou fè manje, sitou pòv yo. Atravè ide sa, projè sa 

prezante yon recho solè abòdab ki fèt an bwat, li fèt avèk materyèl bon mache ak teknik 

pou konstrwi’l la fasil. Nan lòd pou devlope yon premye analiz nan recho a, pwoblèm 

tranzitwa transfè chalè nan fou a fòmile, sistèm ekwasyon diferansyèl ekri ak rezoud. 

Diferan senaryo ak paramèt itilize pou konprann enpòtans pwoblèm nan. Varyasyon fèt 

nan dimansyon, fòm ak materyèl. Yon modèl fizik recho a konstwi an “Ayiti”, nou 

mezire tanperati ki nan fou a epi nou Konpare’l ak rezilta nimerik ekwasyon diferansyèl 

nou itilize a. Rezilta yo analyze epi konklizyon yo tire. Nou enkli lòt adisyon/bagay nan 

solisyon an, repons nou jwenn yo ilistre pou montre si li akseptab. 

 

Mo kle: Recho solè. Enèji solè. Debwazman. Modelizasyon. Transfè chalè. Solisyon 

nimerik. Efikasite 
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RÉSUMÉ 

En Haïti ainsi que dans le nord et nord-est du Brésil, les ressources forestières sont 

utilisées comme bois ou transformés en charbon de bois en vue de la cuisson, 

principalement par des personnes pauvres. A travers de cette idée, ce travail présente un 

type de four solaire en boîte et accessible, en utilisant des matériaux peu coûteux et des 

techniques de construction simples. Afin de développer une première analyse d'ordre du 

four, le problème de transfert de la chaleur transitoire est formulé, le système d’équations 

différentielles écrites et résolues. Différents scénarios et paramètres sont utilisés pour 

comprendre l’importance du problème. Des variations sont apportées aux dimensions, 

formes et matériaux. Un modèle physique du four solaire est construit sur le site en 

question “ Haïti ” et des mesures de température prises et comparées avec les prédictions 

numériques. Les résultats sont analysés et les conclusions tirées. D'autres ajouts à la 

solution sont également inclus, réponse obtenue est présentée afin de montrer si elle est 

acceptable. 

 

Mots-clés: Four solaire. Énergie solaire. Déforestation. Modélisation. Transfert de 

chaleur. Solution numérique. Efficacité 
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RESUMEN 

En Haití, así como en el norte y noreste de Brasil, los recursos forestales se utilizan como 

madera o convertidos en carbón para cocinar, especialmente la gente pobre. A través de 

esta idea, este trabajo presenta un concepto de un horno solar tipo caja asequible, 

utilizando materiales baratos y técnicas de construcción fáciles. Con el fin de desarrollar 

una primera análisis de orden del horno, el problema de transferencia de calor transitoria 

se formula, el sistema de ecuaciones diferenciales escritas y resueltos. Diferentes 

escenarios y parámetros se utilizan para entender la importancia del problema. Se realizan 

cambios en las dimensiones, formas y materiales. Un modelo físico del horno solar se 

construye en el lugar de que se trate "Haití" y realiza mediciones de la temperatura y se 

compara con las predicciones numéricas. Se analizan los resultados y conclusiones 

obtenidas. Otras adiciones a la solución también se incluyen, la respuesta obtenida se 

presenta con el fin de demostrar si es aceptable. 

 

Palabras claves: Horno solar. Energía solar. Deforestación. Modelado. 

Transferencia de calor. Solución numérica. Eficiencia 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A questão da energia no Haiti é uma preocupação profunda, e muito distinta de 

outros países do Caribe. Segundo o (MTPTC, 2006, p. 2), a maior parte da energia do 

Haiti destinada ao uso doméstico baseia-se na biomassa derivada do carvão, lenha e 

resíduos agro-industriais. O setor energético do Haiti é classificado da seguinte forma: 

biomassa, produtos petrolíferos, eletricidade, recursos renováveis (sol, vento, água e 

vapor) (JEAN-JUMEAU, 2009). A atual forma de cozinhar alimentos, disseminada por 

todo o Haiti, é danosa ao meio ambiente, deixando o país sucetível aos desastres naturais. 

Durante o ano de 2008, quatro tempestades atingiram o país e no ano 2010 o terremoto 

que destruiu quase todas as casas da capital do país. 

 É muito importante que o Haiti promova outros métodos e técnicas para a 

geração de energia térmica voltada ao cozimento de alimentos a partir de recursos 

alternativos à lenha. Confrontado com o desmatamento, a poluição e as dificuldades 

políticas e econômicas em termos de aprovisionamento energético, o governo haitiano 

decidiu tornar a energia renovável um motor forte no desenvolvimento do país. Realizou 

pesquisas sobre as fontes naturais que existem no país, com o intuito de explorar os 

recursos energéticos, para desenvolver um sistema energético confiável, acessível, 

sustentável e adaptado às mudanças climáticas. 

 Almeja-se um sistema moderno que ofereça serviços de energia para cozinhar 

sem cortar árvores, e que será capaz de atender as necessidades da população haitiana. 

Cozinhar sem produzir efeitos potencialmente danodos ao ambiente é absolutamente 

necessário para qualquer país em desenvolvimento. 

 Estima-se que cerca de um terço da população mundial (2 bilhões de pessoas) 

dependem de lenha para satisfazer suas necessidades energéticas domiciliares diariamente 

(DAMASCENO e OLIVEIRA, 2008). O governo haitiano tem demonstrado vontade de 

desenvolver novos sistemas energéticos com base em fontes renováveis, que deverá ser 

adaptado ao ecossistema haitiano e prezando por sua conservação. Pretende-se com este 

estudo apoiar a idéia do governo e apresentar a modelagem e análise da eficiência de um 

fogão solar do “tipo caixa” para uso doméstico.  
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1.0. Problematização 

 

 

1.0.1. Haiti: dados gerais 

 

O nome do Haiti vem da palavra indígena “Ayti”, que significa “terra 

montanhosa”. Durante o período colonial francês o Haiti, foi apelidado de “Pérola das 

Antilhas”, devido às riquezas proporcionadas à metrópole. É um país do hemisfério norte 

localizado entre as coordenadas de        Norte,  2 2   Oeste. Ocupa a parte ocidental 

da ilha caribenha de Hispaniola, que compartilha com a República Dominicana. O Haiti é 

separado de Cuba ao noroeste pelo Canal do Mole ou Canal de Vento (cerca de 96  𝑚) e 

da Jamaica através do canal da Jamaica. Hispaniola é a segunda maior ilha das Grandes 

Antilhas, com uma densidade de 375 hab./ 𝑚 ” (ENCYCLOPÉDIE DE L'AGORA, 

2012). 

A ilha de Hispaniola possui 75.000  𝑚 , sendo que o Haiti ocupa um terço da 

mesma, ou seja, 27,750  𝑚 . O Haiti é banhado ao norte pelo Oceano Atlântico e ao sul 

pelo Mar do Caribe ou das Antilhas. Possui mais ou menos o tamanho do Estado 

brasileiro de Sergipe (AYITI BÉL, 2013). 

 

 

1.0.1.1. Regiões 

 

 

A República do Haiti é organizada administrativamente em 10 departamentos 

geográficos ou regiões (Fig.1.1). Cada departamento é dividido em distritos, de modo 

que, os 10 departamentos possuem 42 distritos subdivididos em 140 comunas ou cidades 

(INSTITUT HAITIEN DE STATISTIQUE ET D'INFORMATIQUE, 2009, p. 8).  
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Fig.1.  1 - Mapa da divisão administrativa do Haiti por departamento ou região. 

Fonte: HAITI MAPA (2015)
1
 

                                                           
1
 Disponivel em: <http://mapsof.net/uploads/static-maps/un_haiti.png> Acesso em 30 de Julho de 2015. 
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1.0.1.2. Clima 

 

 

O Haiti está localizado em uma região de climas tropicais. Devido a sua latitude 

de      a norte, está situado no meio do cinturão ciclônico. Possui duas estações, uma 

chuvosa, de maio a novembro, com uma temperatura média de   2   em planícies e 

22   nas montanhas e uma estação seca de novembro à maio, com uma temperatura 

média de 2    em planícies e       nas montanhas. Existem grandes variações de clima 

entre as diferentes regiões do país de acordo com a sua exposição aos ventos. Os 

departamentos do Sul e do Norte estão expostos aos ventos alísios, enfrentando fortes 

chuvas (mais de 2500 𝑚𝑚   𝑜). As outras regiões têm uma fraca precipitação, de 800 

𝑚𝑚   𝑜 (AYITI BÉL, 2013). 

 

 

1.0.1.3. Hidrografia 

 

 

Nove rios cortam o território haitiano, o mais longo é o Rio Artibonite. Este rio 

possui sua origem na cordilheira central, na República Dominicana a 1000 metros de 

altitude e flui 320 km até o “Golfo de La Gonâve
2
”. Este rio permite a produção de 

eletricidade através da usina hidrelétrica “Péligre” que deu origem ao lago artificial de 

mesmo nome. “Azuei
3
” é o principal lago natural do Haiti; ele está situado no 

departamento Oeste, adjacente à fronteira com a República Dominicana. Este lago 

contém água salgada e compreende uma área de 170  𝑚 . O lago de “Miragoâne” tem 

uma superfície de aproximadamente 25 𝑚  e está situado no departamento de 

“Grand'Ans”, no sul do país, próximo à cidade de “Miragoâne” (AYITI BÉL, 2013). 

 

  

                                                           
2
 Está localizado no mapa do Haiti, dentro a estrela amarelo na (Fig.1.1). 

  
3
 Está localizado no mapa do Haiti, dentro o círculo amarelo na (Fig.1.1). 
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1.0.1.4. Demografia 

 

 

Apesar da enorme perda de vidas causada pelo terremoto de janeiro de 2010 a 

população haitiana cresce rapidamente. Estima-se que a população do país vai aumentar 

em 40% a partir da população atual (HAÏTILIBRE, 2013).  

O Haiti já superou a população que tinha antes do terremoto. Entre 2013 e 2014 

a população do Haiti já era estimada em 10,91 milhões de pessoas (TRADING 

ECONOMICS, 2016). Embora a população de muitos países cresça a partir das taxas de 

migração, o crescimento da população do Haiti é causado substancialmente pela alta taxa 

de natalidade.  

 

 

1.1. O problema da utilização de lenha como energia para cocção no Haiti 

 

De acordo com a observação da situação energética atual do Haiti, pode-se ver 

que o sistema deve ser melhorado por conta de vários fatores. A maneira de cocção é um 

dos maiores problemas enfrentados pelo país. O desmatamento promovido pela 

sistemática utilização da lenha como energia no uso doméstico - principalmente na área 

rural – torna estas regiões suscetíveis a graves desastres quando da passagem de ciclones, 

tão comuns nessa região.  

Nos lugares remotos, quase todas as casas utilizam a lenha para cozinhar. 

Cozinha-se com carvão vegetal por esta ser a única alternativa, além do que, as madeiras 

são encontradas na natureza e extraídas gratuitamente. Este tipo de sistema de cocção tem 

contribuído para os muitos desafios que o país enfrenta. O desmatamento aumenta a 

erosão e a poluição dos rios aumenta a vulnerabilidade a inundações, por exemplo.  

A lenha possui dois grandes problemas associados ao seu uso como fonte de 

energia, primeiramente sua colheita destrói o ecossistema e em segunda instância, sua 

queima libera gases de carbono que poluem o ar. Em um país acometido por tantos 

problemas de saúde, o carvão não deveria ser tão largamente utilizado no uso doméstico. 

A utilização do carvão leva à poluição, causando graves doenças respiratórias.  
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Mais de 40 milhões de árvores são cortadas por ano no Haiti (CHRYSOSTOME, 

2014), o que representa cerca de     milhões de toneladas de madeira, devido à produção 

de energia a partir de carvão e lenha.   milhões de toneladas são utilizadas como madeira 

de fogo e     milhões de toneladas é convertida em carvão. Isso corresponde à mais de 

quatro vezes a quantidade de petróleo consumido no Haiti (RACICOT, 2011, p. 24). Tal 

cenário provoca um enorme desmatamento no país, causando a degradação das reservas 

de madeira nacionais. 

Comparando-se os diferentes níveis de cobertura vegetal na fronteira entre o 

Haiti e a República Dominicana, percebe-se sintomas visíveis de um problema complexo 

binacional de desmatamento (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME , 

2011). A cobertura florestal natural cobre 2  do território haitiano (RACICOT, 2011).  

De acordo com a (Fig.1.2), nota-se que, o uso da biomassa derivada de carvão 

tem causado um enorme desmatamento no país. O lado esquerdo da imagem é a 

Republica do Haiti e o lado direito da imagem é a Republica Dominica. A maior parte da 

energia da República Dominicana não se baseia em carvão e madeira, mas em gás natural 

(PABLO, 2010). 

 

 

 

Fig.1.  2 - Comparação do território da República Dominicana com o Haiti 

                                                        Fonte: UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (2011)  
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A mudança climática aumentará a freqüência e a intensidade dos fenômenos que 

já acontecem no país e se continuarmos com o mesmo sistema de energia para cocção os 

desastres serão ainda maiores. Melhorar o acesso ao serviço de energia moderna para 

cocção ao povo haitiano é uma das principais prioridades deste estudo.  

 

 

1.2. Pergunta do problema científico do projeto 

 

Como a aplicação de um fogão solar pode contribuir no melhoramento da 

qualidade de vida dos cidadãos do Haiti no uso doméstico para cocção? 

 

A utilização de um fogão que possui a luz solar como fonte energética, 

certamente diminuirá a taxa de desmatamento e as doenças ocasionadas e agravadas pela 

utilização do carvão vegetal nas residências. Deste modo, as famílias teriam um sistema 

confiável, limpo e alternativo à utilização de madeira/lenha. O melhor da energia solar é 

que esta é uma fonte inesgotável, abundante, limpa e ecologicamente correta.  
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1.3. OBJETIVO DA PESQUISA 

 

 

1.3.1. Objetivo geral 

 

Modelagem e análise da eficiência de um fogão solar do “tipo caixa” a partir de 

dados geográficos do Haiti.  

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

Em virtude do objetivo geral, pode-se mencionar os seguintes objetivos específicos: 

 

 Compreender o atual quadro da utilização de energia para cocção no Haiti; 

 Analisar os fogões solares existente e conhecer o princípio de funcionamento; 

 Estudar, comparar e aplicar um método para a modelagem do fogão solar; 

 Modelagem do fogão e verificação da viabilidade prática para o aquecimento e 

preparo de alimentos; 

 Perceber os mecanismos de transferência de calor no fogão (
 𝑇

  
); 

 Obter o compósito e construir o fogão solar proposto; 

 Comparar previsões numéricas da modelagem com o modelo físico construído no 

local. 
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1.4. JUSTIFICATIVA 

 

Esta pesquisa justifica-se pela percepção da necessidade premente de uma nova 

idéia do uso de energia no Haiti, buscando avaliar o uso da energia solar como fonte 

alternativa e auxiliadora ao carvão no preparo da alimentação doméstica. A lenha é 

provavelmente o meio energético mais antigo utilizado pelo homem para cocção e 

continua tendo grande importância na matriz energética, principalmente no uso doméstico 

do Haiti. No Egito antigo já era usado o carvão na filtragem de óleos e também no 

tratamento de doenças. 

O carvão vegetal derivado da lenha é o combustível vital para o preparo de 

alimento para um enorme número de famílias e comunidades. Em termos globais, estima-

se que de cada seis casas, duas utilizam lenha como a sua principal fonte de energia, 

principalmente, nos países em desenvolvimento (BRITO, 2007). 

Os países da América Latina e do Caribe têm um grande potencial solar, muitos 

deles estão localizados no chamado cinturão do Sol, ou seja, região com maior 

intensidade de radiação do mundo (Scorm Energía Solar Fotovoltaica, 2014). O Haiti faz 

parte dos países que recebem uma grande quantidade de energia solar, que é um recurso 

com um potencial praticamente inesgotável a ser explorado, podendo contribuir em 

grande medida para a solução para seu problema energético.  

Sugere-se o aproveitamento da energia solar, como uma técnica simples para 

conversão em potência térmica voltada à cocção, como tem feito diversos países da 

África e da Ásia. Nestes países utiliza-se massivamente o fogão solar visando a não 

utilização da lenha; evitando assim o desequilíbrio ambiental de nosso planeta. Estima-se 

que na India e China existam mais de 100.000 fogões solares em uso (OLIVEIRA e 

DAMASCENO, 2009).  

Na África Ocidental, alguns programas são oferecidos através de organizações 

internacionais. No ano de 1995, por exemplo, a Food and Agriculture Organization 

(FAO), tem mostrado que a África perde 3,7 milhões de hectares de floresta a cada ano. 

Atualmente, através de programas levados à cabo por organizações nacionais e 

internacionais, que apresentam maneiras simples de aproveitamento da energia advinda 

do sol, o fogão solar é bastante usado nesta região, visando diminuir a taxa do 

desmatamento (POVEL e GURGANUS, 2016). 
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“Solar Cookers International” (SCI) tem desenvolvendo e financiando um 

programa no Kenia que possibilita a aquisição de fogões solares para mais de        

famílias que vivem nos campos de refugiados. No Zimbabwe, a UNESCO mantém um 

projeto para construção de fogões solares em colaboração com o Departamento de 

Energia de Zimbabwe e o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de 

Zimbabwe. Através da “Peru Children´s Trust” o emprego do fogão solar está sendo 

desenvolvido no Peru, utilizando a mão de obra de 100 crianças pobres na construção de 

fogões solares, objetivando principalmente reduzir o consumo de lenha e de gás 

(BEZERRA, 2011). 

Na Índia, onde mais de 60% da população vive da agricultura, esta tecnologia 

tem progredido. Projetos inovadores têm tentado fazer o máximo uso da energia solar, 

utilizando-a para cozinhar alimentos diretamente com a ajuda de fogões solares, uma vez 

que, a utilização desta tecnologia não poluei, nem causa e/ou agrava doenças 

respiratórias. Na Índia, o Ministery of New & Renewable Energy (MNRE), apoia 

entusiasticamente a causa dos fogões solares, bem como a produção e distribuição 

eficientes em termos energéticos de fogões solares (PRAKASH, 2016). Também uma 

série de empresas indianas começou a fabricar fogão solar, algumas delas são:  

 

 Solar Energy Systems (Coimbatore); 

 Shiva Solar Systems (Delhi); 

 The Bharat Engineering Company (Delhi); 

 RK Solar Systems (Bangalore). 

 

Segundo avaliação feita pela UNICEF, um terço do consumo de lenha do mundo 

(350 milhões de toneladas por ano) poderia ser preservado com o uso dos fogões solares. 

Também uma avaliação feita por uma Organização Não Governamental (ONG) francesa, 

mostrou que 200 milhões de unidades de fogões solares poderiam poupar 246 milhões de 

toneladas de lenha por ano (PALVELEMAAN, 1998). 

A lenha é denominada energia dos pobres por ser parte significativa da base 

energética dos países em desenvolvimento, representando 95% da fonte de energia em 

vários países. O uso da lenha em cozimento dentro de casa leva a morte de 1,6 milhões de 

pessoas, devido à poluição em ambientes internos. A utilização do uso sistemático da 

lenha conduzirá a humanidade para uma matriz energética insegura e, sobretudo, bastante 

negativa para o meio ambiente (GOMES, 2009). 
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A produção de carvão para fins comerciais no Haiti demonstra a massiva 

utilização desta fonte de energia, colocando em risco o ecossistema do país e do planeta 

terra, como um todo. 

Segundo Gomes (2009) no Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar 

(LMHES) já foram construídas vários fogões solares, que servirá para diminuir a taxa 

mundial do desmatamento. Para este fim, seria sábio desenvolver uma política de 

massificação do uso do fogão solar para cocção, como meio de preservação da natureza. 

Comumente as vantagens de energia solar se baseiam no conceito da não poluição. O 

material solar não exige grande manutenção, pode ser usado onde é necessário e tem um 

impacto de grande importância na redução do mau uso da energía. Neste círculo, a 

energia solar têm um papel importante neste presente estudo. 

A grande motivação deste trabalho vem da possibilidade de apresentar à 

sociedade haitiana uma alternativa à cocção através da queima de carvão, tão comum no 

país. A tecnologia de geração de energia através dos raios solares será empreendida neste 

projeto na construção de um fogão solar como alternativa prática aos fogões à lenha.  

Pretende-se suprir a demanda dos cidadãos haitianos no tocante à cocção dos 

alimentos criando uma cultura sustentável no modo de preparo dos alimentos, deste 

modo, cremos que seria de grande importância o governo haitiano adquirir a idéia e 

desenvolver uma política sistemática de incentivo e fomento da utilização da tecnologia 

solar no uso doméstico.  

Nas cidades haitianas compra-se carvão para cocção, já no campo é comum que as 

pessoas cortem sua própria lenha nas matas cada vez mais escassas. Com os fogões 

solares, a renda destinada a compra do carvão – pelas famílias que assim o adquirem – 

poderia ser investida em outra área, as árvores seriam poupadas e os camponeses teriam 

tempo para investir em outras atividades mais produtivas e menos danosas ao meio 

ambiente.  

Se a tecnologia da geração de energia para cocção através dos raios solares vier a 

receber o apoio do governo haitiano, como levado a cabo na India por diversas 

organizações sem fins lucrativos, por exemplo, poder-se-ia levar a uma adoção rápida e 

maciça nas vilas, comunidades e cidades do Haiti. Em virtude de suas diversas vantagens 

comparativas, o fogão solar tem recebido avaliações positivas na maioria das 

comunidades indianas, africanas e asiáticas onde foram implantadas.  
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1.5. METODOLOGIA 

 

 Para o desenvolvimento deste presente trabalho, apresentamos em seguida o 

processo de investigação. 

 

 

 

 

 

 

  

Condição 

Campo Bibliografia 

 É basicamente realizado por 

meio de observação direta das 

atividades desenvolvidas no 

dia da construção e da 

operação do forno. 

 

 Para o cumprimento do objetivo geral, principalmente, 

realizaremos pesquisa bibliográfica relacionada ao 

panorama de energia do Haiti, que servirá como base, 

para justificar o presente trabalho. 

 

 Aprendizagem prévia sobre o fogão solar. 

 

 Análise de um estudo de um fogão solar do tipo “caixa 

híbrida”, feito por diversos autores de diferentes 

países, intitulado “THEORETICAL STUDY AND 

DESIGN OF A HYBRID SOLAR COOKER” (ALI, 

KAMEL, et al., 2010), usando essas equações para 

montar as equações do fogão solar tipo caixa com a 

panela no meio proposto e realizar a modelagem. 

 
 Utilizando o software matemática para chegar ao 

resultado da simulação numérica do estudo e o 

software CADProgram/DesignSpark Mechanical para 

desenhar as peças da construção do fogão e ilustrar às 

medições. 
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1.6. PROPOSTA DE ESTRUTURA CAPITULAR 

 

 

O trabalho foi dividido em 6 capítulos, a saber: 

 

 

Capítulo I – Baseado na contextualização do projeto. Apresenta-se a introdução, 

a problematização, a pergunta do problema científico do projeto, o objetivo da pesquisa 

(geral e específicos), a justificativa, a metodologia usada e a organização dos capítulos. 

 

Capítulo II – Apresentação de uma revisão bibliográfica objetiva proporcionar 

um entendimento sobre alguns mecanismos da energia solar, bem como seu uso no Haiti. 

Apresentamos os métodos tradicionais de cozimento e o uso da lenha no Haiti. 

 

Capítulo III – É apresentado o estado da arte do tema em desenvolvimento. O 

objetivo é fazer uma análise geral sobre o fogão solar. 

 

Capítulo IV - Este capítulo apresentará algumas modificações do fogão solar 

tipo caixa, fazendo testes numéricos com várias medidas de área da panela, variando a 

área da caixa e a espessura do vidro. 

 

Capítulo V - Apresenta a proposta em estudo e a metodologia usada para o 

desenvolvimento do sistema de captação solar. 

 

Capítulo VI - Considerações finais. Apresentação de resultados, sugestões e 

conclusões dos dados obtidos no sistema proposto. 
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Fig.1. 3 - Estrutura e construção deste presente trabalho. 

Proposta da Pesquisa 

Introdução 

Problematização 

Objetivo da pesquisa 

 Objetivo geral 

 Objetivos específicos 

 

Justificativa 

Metodologia 

Proposta de  

estrutura capitular 
 

Revisão Bibliográfica: 

CAPÍTULO II 
 

 Fundamentação teórica; 

 Energia solar; 

 Aplicações da energia solar; 

 Métodos de Captura da Energia Solar; 

 Interação da radiação na superfície de uma caixa com um vidro no topo; 

 Conceitos básicos importantes; 

 As principais fontes renováveis no Haiti; 

 Uso de energía solar no Haiti; 

 Potencial solar no Haiti; 

 Vantagens e desvantagens do uso da energia solar; 

 Métodos tradicionais de cozimento e o uso da lenha em pequenas empresas no 

Haiti. 

 

CAPÍTULO III 
 

Estado da arte da tecnologia desenvolvendo no presente trabalho 

 Divulgação do fogão solar; 

 Fogão solar e os tipos existentes; 

 Panela usada para converter a luz solar em energia térmica na cocção; 

 Como usar o fogão solar do tipo caixa; 

 Orientar o fogão solar do tipo caixa; 

 Processo de conversão de energia solar em térmica; 

 O processo de aproveitamento de energia solar para cocção; 

 Ganho adicional de calor no fogão solar do tipo caixa; 

 Ajuste do refletor; 

 Outra alternativa para o aumento de calor no fogão solar do tipo caixa usando sal; 

 Transferência de calor no fogão solar tipo caixa;  
 Resistência à umidade dentro do fogão solar; 

 Previsão de temperatura para cozinhar; 

 Vantagem e devantagem da utilização do fogão solar. 

 

CAPÍTULO IV 

 
 Análise e teste de fogão solar “tipo caixa” em comparação. 

 
CAPÍTULO V 

 
 Apresentação da proposta em estudo e a metodologia usada. 

Pesquisa Bibliográfica 

Pesquisa Experimental / Empírica 

CAPÍTULO VI 

 
Resultados e considerações 

Conclusão 

CAPÍTULO I 
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CAPÍTULO II 

  

Para um entendimento claro sobre o desenvolvimento do presente estudo, é 

importante que uma revisão bibliográfica seja feita sobre a energia solar bem com o seu 

uso no Haiti. Apresenta-se mecanismos importantes para a realização do trabalho. 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.0. Fundamentação teórica 

 

2.0.1. Contribuições científicas apresentadas para o desenvolvimento do presente 

trabalho 

 

Muitos estudos, trabalhos e debates têm sido realizados em todo o mundo, 

acerca do panorama atual das emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Constata-se 

que as emissões e o desmatamento vêm aumentando. 

No IV CONEM – National Congress Of Mechanical Engineering – RN, 2010, 

(SOUZA, JÚNIOR, et al., 2010), publicaram um artigo de título “Forno Solar Fabricado 

Com Blocos De Material Compósito”, onde assumido comportamento de temperaturas 

medidas no teste sem carga e medidas no teste assando uma pizza. 

No meio científico, um artigo intitulado: “Theoretical Study And Design Of A 

Hybrid Solar Cooker”, foi escrito por diversos pesquisadores em junho de 2010 por 

(ALI, KAMEL, et al., 2010). Os autores apresentaram uma simulação em que ajudam a 

prever o comportamento do sistema em várias alterações climáticas por uma equação 

diferencial. 

No 21º COBEM – Brazilian Congress of Mechanical Engineering – RN, 2011, 

(SOUZA, MENDES, et al., 2011) publicaram artigo: “Solar Oven/Cooker Manufactured 

From A Box Of Eps” (ISOPOR), em que apresentaram um fogão solar fabricado a partir 

de uma caixa térmica de EPS para cozinhar. Também em 2012, Souza defendeu seu 

trabalho que apresenta a utilização de uma caixa termica de EPS destinada a assar 

alimentos; este é um protótipo solar concentrado para o agregado familiar em zonas rurais 

e urbanas. 
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Souza (2014) apresentou seu trabalho de conclusão de curso: “Viabilidade de 

uso de um fogão solar para cocção de alimentos com Parábola Refletora fabricada em 

Compósito que utiliza fibras de Carnaúba e Resina Ortoftálica”. No trabalho, várias 

formulações do compósito foram preliminarmente ensaiadas, escolhendo-se a que 

apresentava a melhor processabilidade; são também apresentados os processos de 

fabricação e montagem do fogão solar. Souza (2014) desenvolveu uma análise de 

eficiência do fogão solar a ser construido, que se mostra importante para o presente 

trabalho. 

No 20º COBEM – International Congress of Mechanical Engineering, 

(SOUZA, SANTOS, et al., 2009) apresentaram o artigo “Solar Cooking Built In 

Composite Material”. Demonstraram as viabilidades da utilização do fogão solar. 

(VARELA, 2013) apresentou sua dissertação de mestrado intitulada: “Viabilidade 

térmica de um forno solar fabricado com sucatas de pneus”, onde apresenta um fogão 

solar “tipo caixa” de baixo custo, composto por três sucatas pneus. 

Gomes (2009) apresentou seu trabalho de conclusão para a obtenção do grau de 

mestre em engenharia mecânica: “Construção e análise de desempenho de um 

forno/fogão solar tipo caixa construído a partir de uma sucata de pneu”, o objetivo foi 

apresentar um forno/fogão solar alternativo de baixo custo, construído a partir de uma 

sucata de pneu onde o pneu é cortado na parte superior para aumentar a área de captação 

da radiação solar incidente. 

 No VIII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica, 

(OLIVEIRA e DAMASCENO, 2009) apresentaram o artigo: “Análise do desempenho de 

um fogão solar”. Os autores demonstraram a importância do uso de energia solar para a 

cocção de alimentos e aquecimento, ao invés do desmatamento anual das florestas 

tropicais numa análise de um fogão solar como uma alternativa energética. 

 Mercer (2014) apresentou seu trabalho de conclusão para a obtenção do grau de 

mestre em Ciência, intitulado: “Design, Fabrication And Analysis Of Thermal Storage 

Solar Cooker Prototype For Use In Rajasthan, India”. O objetivo deste estudo foi criar e 

analisar um protótipo de fogão solar de acordo com restrições de projetos pertinentes ao 

Rajasthan, na India. Foi investigada a eficácia de vários métodos de armazenamento de 

energia solar térmica de modo a produzir um novo desenho/design. Modificaram os 

aspectos do desenho para investigar sua influência sobre o desempenho da unidade de 

armazenagem térmica. 
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No 22  COBEM – International Congress of Mechanical Engineering – RN, 

2013, (GURGEL, SILVA, et al., 2013) apresentaram o artigo sobre um fogão solar para o 

cozimento de alimentos, fabricados a partir de uma caixa térmica de EPS. Foi um 

protótipo solar de concentração, para assar vários alimentos. 

 Entidades como a Solar Cookers International (SCI), desenvolvem e financiam 

projetos que visam o uso de fogões solares em países onde a taxa de desmatamento é alto. 

 

 

2.1. Energia solar 

 

Os países tropicais, como o Haiti, recebe alta incidência de radiação solar. Tais 

localidades possuem grande potencial energético, sendo, portanto, bastante favoráveis ao 

uso de tecnologias solares. A energia solar é uma fonte energética inesgotável, possui um 

grande potencial de utilização por suas aplicações, ou seja, por meio de sistemas de 

captação e conversão em outras formas de energia. O aproveitamento da radiação da 

energia solar pode ser classificado, de acordo a sua aplicação (JINGCHENG, 2010). 

 

 

2.2. Aplicações da energia solar 

 

O Sol é direta ou indiretamente responsavél pela origem de diversas outras 

fontes de energia. O aproveitamento da energia solar na escala terrestre é atualmente uma 

das alternativas mais promissoras para prover energia, tanto como fonte de calor quanto 

de luz. A energia solar pode ser aproveitada de acordo com a aplicação. Pode ser 

aproveitada para o aquecimento de água através de colectores térmicos, para aquecimento 

de ambientes; para cocção; para geração termoeléctrica e para a produção direta de 

energia elétrica através de sistemas fotovoltaicos. Geralmente, para fins de engenharia, o 

aproveitamento de energia solar, pode dividir-se em dois: conversão térmica e conversão 

fotovoltaica (JINGCHENG, 2010), (Fig.2.1). 
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Fig.2. 1 - Processos de aproveitamento da energia solar. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM JINGCHENG (2010) 

 

 

2.3. Métodos de Captura da Energia Solar 

 

Captando a energia solar, pode-se obter calor mediante coletores térmicos ou 

uma caixa fechada e eletricidade por meio de módulos/células fotovoltaicas. Estes 

processos não têm nada a ver entre si quanto à tecnologia e à aplicação. Em seguida é 

classificado em duas categorias ilustrada na (Fig.2.2), (OLIVEIRA e DAMASCENO, 

2009). 
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Fig.2. 2 - Captação de energia solar. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM OLIVEIRA e DAMASCENO (2009). 

 

 

As células fotoelétricas/fotovoltaicas, são capazes de transformar a luz solar em 

um potencial elétrico por meio de efeitos da radiação (calor e luz), aproveita-se entre 9% 

e 14% da energia do Sol para fazer essa transformação. A energia térmica serve para 

esquentar água, ar, também para cocção e isso chega a ser possível ao uso de coletores, 

placas solares e caixa fechada que transformam em calor entre 40% e 60% da energia 

solar recebida. 

 

 

2.4. Interação da radiação numa superfície de uma caixa com um vidro no topo 

 

A figura a seguir, demonstra que, ao chegar a radiação solar num corpo, por 

exemplo, sobre um vidro, a porcentagem da incidência dessa radiaç ão solar é refletida 

para fora. A porcentagem da incidência desta radiação solar é absorvida pelo vidro e a 

porcentagem da incidência de radiação solar é transmitida diretamente através do vidro 

para o interior da caixa (HOLMAN, 1999), (Fig.2.3).  

Energia solar 

Direto Indireto 

Apenas uma transformação para 

fazer da energia solar um tipo de  

energia  utilizável  pelo  homem. 

Captura 

Transformação de energia solar em 

eletricidade através de célula 

fotovoltaica. A transformação de 

energia solar em energia térmica, por 

atingir uma superfície escura. 

Necessidade de haver mais de 

uma transformação para que 

surja energia utilizável. 

A energia solar se transforma em 

energia elétrica, depois em 

mecânica. Por exemplo: de acordo 

com a disponibilidade da luz solar, 

cria-se sistemas que controlam 

automaticamente as cortinas. 
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Fig.2. 3 – Interação da radiação numa superfície. 

Fonte: HOLMAN (1999, p. 344) 

 

 

A soma das porcentagens (reflexão externa, absorção e transmissão) totalizam 

100%. Também é necessário levar em conta a emissividade, que se refere à reirradiação 

da energia absorvida, que pode ser emitida tanto para dentro quanto para fora da caixa. A 

emissividade é controlada com a utilização de coberturas de baixa emissividade. 

A reflexão simplesmente muda a direção da radiação. Contudo, através da 

absorção, a radiação é convertida em calor. Quando uma molécula absorve radiação esta 

energia é transformada em movimento molecular interno detectável com o aumento da 

temperatura. 
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2.5. As principais fontes renováveis no Haiti 

 

 O Haiti possui um excelente potencial de energia renovável, que é em grande 

parte inexplorado, o que é confirmado por uma variedade de estudos recentes. As 

energias renováveis são: sol,vento, água e geotérmica (LUCKY, 2014).  

 

 

2.6. Uso de energía solar no Haiti 

 

 Geralmente, a energia solar é utilizada no Haiti de três maneiras, a saber:  

 

1. A partir da utilização de aquecedor solar de água; 

2. Através da utilização de energia fotovoltaica (PV) em células para 

converter a luz solar em corrente contínua; 

3. Cocção (ainda pouco explorado).  

 

 Em 2012 organizações começaram a ofertar formação voltada à construção de 

fogões solares a um grupo de pessoas. A ideia era diminuir o uso de carvão no país, mas, 

a utilização desta tecnologia não chegou a ser possível. Uma das causas do fracasso da 

iniciativa deveu-se a falta de apoio econômico, limitando o número de recursos humanos 

empenhados, bem como a ausência de políticas governamentais de apoio. No sul do país, 

segundo os residentes, deve-se pagar para obter um fogão solar (de baixa qualidade).  

 A necessidade de investimento financeiro em uma tecnologia de eficiência 

desconhecida impede a popularização da utilização do fogão solar no Haiti. Entende-se 

que a propagação de meios sustentáveis de geração de energia deve partir do governo a 

partir de uma política pública que socialize os gastos e maximize os ganhos daí advindos. 

Enquanto a adoção de medidas sustentáveis for baseada em iniciativas e investimentos 

financeiros individuais, a melhoria da qualidade de vida da população torna-se uma meta 

distante, haja vista os baixos resursos da maioria da população e a existência de outras 

necessidades mais urgentes a serem supridas pelas famílias.  
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2.7. Potencial solar no Haiti 

 

 De acordo com a Nasa (2015), a estimativa da radiação solar média disponível 

do Haiti  é de cerca de       𝑊  𝑚  𝑑    ou seja, mais do que suficiente para cozinhar 

e/ou gerar eletricidade. A Global Horizontal Irradiance, é de        𝑊  𝑚  𝑑  , sendo 

que na maior parte do Haiti está perto de    𝑊  𝑚  𝑑  . Conforme resultados da 

NASA a média mensal haitiana é extremamente elevada entre os meses de fevereiro e 

setembro, e mesmo no pior mês (inverno), demonstra forte recurso solar a ser aproveitado 

(MTPTC, 2014, p. 8), (Fig.2.4). 

 

 

 

Fig.2. 4 - Mapas do fluxo de radiação solar no Haiti “Global Horizontal Irradiance” 

Fonte: MTPTC (2014) 

 

 

Apresenta-se a seguir, a radiação solar no Haiti por departamento (Fig.2.5) & 

(Anexo-3). Os dados foram disponibilizados pela NASA, o mapa da divisão 

administrativa do Haiti é ilustrado por departamento na (Fig.1.1). 
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Fig.2. 5 - Radiação solar média de Haiti por região/departamento kWh/𝒎𝟐/dia, 

(Anexo-3). 

     Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM NASA 

  

 

Em seguida na (Fig.2.6) é mostrada a radiação direta, difusa e total de um dia no 

Haiti em Porto-Príncipe, que será usada na simulação deste presente trabalho. 

 

 

 

Fig.2. 6 - Radiação Difusa, direta e global durante um dia no Haiti (Anexo-2). 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Para um dia do céu limpo, cerca das 12 , a radiação global/total apresenta 

valores entre     e os      𝑊 𝑚  (GURGEL, SILVA, et al., 2013). Para encontrar a 

radiação difusa, direta e global/total do lugar em questão “Haiti”, usamos o “software 

Solar Radiation Calculator”, onde entramos os dados geográfico do país no “software” e 

resultou a radiação solar do Haiti durante um dia do céu limpo (Fig.2.6). 

 

 

2.8. Vantagens e desvantagens do uso da energia solar 

 

 

2.8.1. Vantagens 

 

 Não polui durante seu uso; 

 É uma energia renovável;  

 É gratuita; 

 Não é atendida por outras fontes de energia; 

 Acessível em lugares remotos, ou seja, chega em locais de difícil acesso ou com 

grandes dificuldades; 

 O equipamento de uso da energia solar é compacto e não ocupa espaço que seria 

necessário para outros fins; 

 Baixa necessidade de manutenção; 

 Os equipamentos que captam a energia solar são silenciosos; 

 O uso da energia solar para cocção corta gastos financeiros.  

 

2.8.2. Desvantagens 

 

 Dependência climática, pois em dias de chuva ou nublados a geração de energia 

diminui; 

 Na noite não ocorre produção de energia. 

 

  



25 
 

2.9. Métodos tradicionais de cozimento e o uso da lenha em pequenas empresas 

no Haiti 

 

No Haiti, além das residências, é grande a quantidade de estabelecimentos 

comerciais que utilizam carvão ou madeira como combustível. Restaurantes, padarias, 

lavanderias, e os chamados manje kwit
4
, causam um consumo de madeira muito elevado 

no país. Note-se que a lenha e o carvão vegetal ocupam o primeiro lugar entre os 

combustíveis utilizados em todas as regiões do país, representando     da matriz 

energética, estando em segundo lugar o gás derivado de petróleo liquefeito (GPL), que 

representa   , e o querosene e a eletricidade, que juntos representam 3,2% do consumo 

(RIGAUD, 1999). 

De acordo com estimativas do Bureau des Mines et de l'Énergie (BME)
5
, cada 

pessoa consome         de carvão por dia no Haiti, deste modo, uma família formada 

por aproximadamente 6 pessoas consome 2       de carvão por dia. Ao adicionar     

para ocasiões especiais ou celebrações, cada família urbana consome em média          

de carvão por ano, o que equivale a cerca de 20 sacos de 40   , cujo preço varia entre 

HTG$    e HTG$    gourdes
6
 na área metropolitana de Porto Príncipe. Estima-se que 

a cada ano, as despesas com carvão vegetal aumentarão (RIGAUD, 1999). 

Para produzir um quilograma de carvão vegetal são necessários de 5 a 7    de 

madeira. Tendo em conta os          de carvão consumido anualmente por família, o 

equivalente do consumo de madeira por família está em um valor aproximado de        

a        por ano. Em tais circunstâncias, é importante a divulgação de uma tecnologia 

eficaz que combata o desmatamento e o meio ambiente e que permia a mudança de 

hábitos de consumo.  

  

                                                           
4
 Estabelecimentos de “comida de rua” disseminados por localidades afastadas da capital e das grandes 

cidades. A tradução literal de manje kwit  para p português seria “comida cozida”; 

 
5
 Em português: Departamento de Minas e Energia; 

 
6
 Valor aproximado de R$19 a R$28 reais.  
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Uma comparação entre o método tradicional de cocção (à lenha/carvão) e a 

cocção através da energia solar, é feita na “Tabela 1” para mostrar a viabilidade da 

utilização do fogão solar (RIGAUD, 1999). 

 

 

Tabela 1 - Comparação entre os métodos tradicionais de cocção e o fogão solar. 

 

Fogão solar Fogão tradicional (lenha ou carvão) 

Sem necessidade de água para cozinhar 

legumes, aves e carne 

Necessidade de grande quantidade de água para o 

cozimento desses alimentos 

Os alimentos não queimam Possivel  risco de carbonização 

Os alimentos mant êm suas vitaminas Possibilidade de perda de vitamina dos alimentos 

Os recipientes são facilmente limpos Dificuldade para limpar recipientes 

A energia utilizada é gratuita O combustível deve ser comprado 

Nenhuma produção de fumaça Produção abundante de fumaça 

Não influi no aquecimento global Contribui de forma ampla para o aquecimento 

global 

S ão relativamente mais lentas S ão relativamente mais rápidos 

Não requerem supervisão e não 

prejudicam a saúde 

Requer atenção constante 

Cozinham massas facilmente Cozinham massas dificilmente 

Não oferece riscos às crianças A poluição age sobre os pulmões, olhos e pele 

Pode conservar a comida quente durante 

um maior tempo. 

Conserva a temperatura do alimento por tempo 

comparativamente menor. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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CAPÍTULO III 

  

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

funcionamento, é necessário que apresentemos o estado da arte desta tecnologia. Neste 

Capítulo, são descritos os processos de convers ão da energia solar em térmica, os tipos 

de fogões solares e as definições dos componentes que são necessários para a realização 

deste presente estudo. 

 

 

3. ESTADO DA ARTE DA TECNOLOGIA DESENVOLVENDO NO PRESENTE 

TRABALHO 

 

 

3.0. Divulgação do fogão solar  

 

 A implantação do fogão solar como alternativa energética voltada à cocção é 

atualmente uma opção ecologicamente correta e eficaz no combate ao desmatamento. 

Diariamente cerca de dois terços da população mundial depende de lenha para a cocção 

de alimentos. Atualmente o desmatamento florestal anual é da ordem de cerca de 25.000 

a 30.000  𝑚  (OLIVEIRA e DAMASCENO, 2009). Este acontecimento se dá 

exatamente entre as populações que habitam nos países em desenvolvimento, contudo, 

vários desses países, possui um potencial solar incidente que poderia ser aproveitado na 

geração de energia.  

 

 

3.1. Fogão solar e os tipos existentes 

 

 O fogão solar é uma tecnologia de fácil manufatura, possível de ser construído 

com materiais simples, tais como: caixas de papelão, antena parabólica e outros mais. A 

operação do fogão solar não oferece riscos de segurança ao usuário e uma das poucas 

desvantagens é que o mesmo necessita de luz solar direta, o que se dá pela falta de 

mecanismos para o acompanhamento da trajetória do sol com reorientação a cada 30 

minutos (SAXENA, VARUN, et al., 2011).   
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Os tipos de fogões solares são ilustrados no (Anexo-4) e a seguir (SAXENA, 

VARUN, et al., 2011):  

 

 Painel 

 Caixa 

 Parabólico ou concentrador 

 

3.0.1. Painel 

 

 São os mais simples, podendo ser construídos com pouco investimento de tempo 

e dinheiro. Consiste basicamente em uma nova forma de cocção a partir da panela, 

envolvendo-a em um saco plástico enquanto a mesma é exposta ao sol junto com o fog ão 

solar. O tipo Painel possui um rendimento inferior, com uma temperatura alcançando 

      ou mais. Com esta temperatura, pode-se cozinhar (FOGAOSOLAR). 

  Este tipo de fogão é construído com um estofamento de superfície reflexiva. O 

sistema é produzido com material reciclável: caixas de papelão usadas, papel alumínio e 

folhas de aluminio polido. Para um desempenho ótimo do fogão tipo painel, este deve ser 

coberto com um saco plástico, para atingir uma temperatura de      ou ser coberto com 

um vidro transparente; a superfície transparente do saco plástico promove o efeito estufa 

(Ibidem), (Fig.3.1). 

 

 

  

Fig.3. 1 - Fogão solar tipo painel “Cookit”. 

Fonte: FOGAOSOLAR 
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3.0.2. Caixa 

 

 O fogão solar do tipo caixa é produzido principalmente a partir de caixa de 

papelão, madeira e/o plástico, e uma tampa de vidro para o efeito estufa. O propósito 

principal de um fogão solar do tipo caixa é aquecer, cozinhar alimentos, purificar água e 

outros mais. Alguns dos fogões possuem refletores laterais que concentram a energia 

térmica solar dentro da caixa (FOGAOSOLAR).  

 O fogão do tipo caixa possui um rendimento maior que o fogão painel, possui 

uma temperatura oscilante entre            . Sua construção é mais cara do que a do 

fogão painel. Este tipo de fogão pode ser construído mais ou menos em 2 ou 4 horas e 

pode ser dimensionado para atender famílias de várias pessoas (Ibidem), (Fig.3.2). 

 

 

         

Fig.3. 2 - Fogão solar de tipo caixa. 

Fonte: (SANTOS e SILVA, 2008, p. 13-17) 
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3.0.3. Parabólico ou Concentrador 

 

 Este tipo de fogão possui um formato parabólico, ou seja, é constituído de 

parabólicas ou semi-parabólicas que captam a radiação solar e a concentram numa região 

focal, onde se posiciona a panela
7
. O fogão Parabólico ou Concentrador possui melhor 

rendimento do que os tipos Painel e Caixa. Permite-se uma alta temperatura, superior a 

     , podendo chegar a      
  (FOGAOSOLAR), (Fig.3.3).  

Neste tipo de fogão, não ocorre o efeito estufa e sim uma alta concentração de 

radiação solar. A cada 15 ou 20 minutos, é necessário um reajuste do angulo da 

parabólica. Seu rendimento não tem muito de diferente da energia térmica do fogão a gás 

convencional, às vezes, é igual ou superior. Leva menor tempo para cozinhar do que os 

outros tipos. São utilizados onde se requer temperaturas muito altas (MACEDO NETO, 

2011). 

 

 

  

Fig.3. 3 - O fogâo solar tipo parabólico e semi-parábola com o mecanismo da 

irradiação. 

Fonte: MACEDO NETO (2011, p. 31) 

 

                                                           
7
 Espelhos são distribuídos em uma superfície de forma côncava 
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3.2. Panela usada para converter a luz solar em energia térmica na cocção 

 

 Para maximizar o efeito do aquecimento, geralmente, as paredes do fogão, e a 

panela são pintadas de preto. Um corpo negro absorve toda a radiação incidente nele, isso 

faz com que a sua refletividade seja nula e a sua absorsividade seja igual a 1 (RIBEIRO, 

2010). A captação da radiação incidente é mais eficaz usando um material de cor preta do 

que de aço e alumínio. Como pode ser visto na (Fig.3.4), a panela preta faz a absorção e a 

panela prateada (aço e alumínio) faz a reflexão (SOLAR COOKERS 

INTERNATIONAL). 

 A panela é aquecida pela fração do fluxo de energia solar incidente sobre a parte 

superior da tampa de vidro e o calor proveniente da energia solar absorvida pelo 

absorvedor (ALI, KAMEL, et al., 2010). 

 

 

 

Fig.3. 4 - Comparação de panela devido a absorção. 

Fonte: SOLAR COOKERS INTERNATIONAL 

 

 

3.3. Como usar o fogão solar do tipo caixa 

 

 O funcionamento do fogão solar é melhor quando o sol está brilhando sem a 

cobertura das nuvens. Para a utilização, basta colocar o fogão solar ao ar livre em um 

lugar ensolarado e sem corrente de vento. Tomar cuidado para que substâncias como 

poeira e areia não cubram o vidro por onde deve passar a radiação solar, o que pode 

atrasar o processo de aquecimento e afetar o fluxo da temperatura sob a panela.  
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 Ao usar pela primeira vez o fogão solar do tipo caixa, deve-se prestar atenção 

aos tempos de cozimento. Durante a sua operação é recomendável calcular a média 

estimada de cocção dos diversos alimentos preparados no fogão. Recomenda-se cuidado 

ao levantar o vidro, pois o vapor quente pode subir a partir da caixa e causar algum tipo 

de acidente, sendo por isso, recomendável a utilização de óculos protetores. Deve-se 

utilizar toalha ou luva térmica para o manuseio do vidro e da panela, assim como faria ao 

trabalhar com um fogão/forno convencional ou uma fonte de calor. No fechamento da 

tampa do vidro, deve-se cuidar para não causar grande choque, caso contrário a mesma 

pode romper-se. 

 Ao terminar de usar, deve-se esperar pelo menos 30 minutos para esfriar um 

pouco, depois guarda-lo em ambiente protegido das interpéries climáticas. Deve-se 

manter o tampo de vidro e os refletores sempre limpos, a fim de permitir a livre passagem 

e a reflexão dos raios solares. Nunca lave o vidro do fogão de alta temperatura com água 

fria enquanto estiver quente, o choque térmico pode quebrar o vidro. Em geral o uso 

correto do fogão e da panela aumenta a sua vida útil e sua eficácia. 

 

 

3.4. Orientar o fogão solar do tipo caixa 

 

 Um fogão solar precisa de radiação solar direta para funcionar corretamente. O 

fogão solar exposto ao sol deve apresentar a maior largura no sentido Leste-Oeste, de 

modo que a captação de radiação solar seja maior durante o período de tempo de uso. 

Devido ao movimento da Terra, o fogão do tipo caixa precisa de certo direcionamento. 

Quanto mais diretamente o rosto superior do fogão solar ou o coletor estiver voltado para 

o sol, maior será o ganho de calor solar de modo a maximizar a quantidade de radiação 

solar que entra na caixa (SOLAR COOKERS INTERNATIONAL). 

 No caso do Haiti, que está no hemisfério norte, uma vez orientado o fogão solar 

voltado para o sul, não será necessário mover novamente durante três a quatro horas de 

cozimento. Mas para longo cozimento ou para cozinhar grandes quantidades de 

alimentos, deve-se reorientar a posição do fogão a cada uma ou duas horas para que ele 

sempre esteja virado para o sol visando um rendimento melhor (Ibidem), (Fig.3.5). 
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Fig.3. 5 - Orientação do fogão solar tipo caixa. 

Fonte: SOLAR COOKERS INTERNATIONAL 

 

 

 

3.5. Processo de conversão de energia solar em térmica 

 

 O processo da conversão de energia solar em térmica pode ser clasificado em 

duas fases. Na primeira fase, a radiação solar é captada por uma superfície qualquer 

(horizontal, vertical, oblíqua). Na segunda fase, a luz do sol ou radiação solar é absorvida 

e transferida ao alimento sendo cozido (SOUZA, 2014), (Fig.3.6). 

 A conversão de energia solar em energia térmica chega a ser possivel através da 

captação que é feita por uma tecnologia térmica, a energia é transformada por meios 

convencionais. Captam-se os raios solares, através da reflexão do sol em superfícies 

espelhadas, onde o calor gerado é transmitido pelas paredes do material para gerar vapor 

(Ibidem). 
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Fig.3. 6 - Processo da conversão energia solar em térmica. 

Fonte: ADAPTADO DE SOUZA (2014, p. 35) 

 

 

3.6. O processo de aproveitamento de energia solar para cocção 

 

 Por intermédio da luz solar, o fogão solar serve para cozinhar alimentos além de 

outras utilidades. Devido à energia do sol, o interior da caixa é aquecido, a luz do sol que 

incide na caixa entra através do topo de vidro ou plástico até que se converte em calor. O 

calor interno faz com que a temperatura dentro da caixa aumente. A temperatura atinge 

um nível suficiente até chegar na fase de estufa, que é o ganho de calor, onde é absorvida 

e refletida por materiais dentro de um espaço fechado (MARK e SOLAR COOKERS 

INTERNATIONAL). 

 Através do efeito estufa dentro da caixa o fogão solar é utilizado para cozinhar 

alimento ou para aquecimento de água. A luz solar que entra na caixa é convertida em 

energia calorífica e esta energia permanece no interior da caixa, que não consegue voltar 

através do vidro (Ibidem). 

 Para que haja um bom aproveitamento, depende-se do tipo de coletor usado, ou 

seja, o princípio de foco linear e ponto, dependendo da geometria do coletor. O coletor de 

media concentração, por exemplo, permite obter uma zona poderosamente iluminada. 

Essa zona que se chama foco, na qual estão posicionados os absorvedores. Pode ser vista 

na (Fig.3.7) superfícies cônicas também dão origem a focos lineares e as superfícies 

parabólicas permitem a obtenção de focos pontuais (MELO, 2008). 
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Fig.3. 7 - Focalização pontual em função da geometria da superfície refletora 

(Fig.3.7-a,b) e focalização linear em função da geometria da superfície refletora 

(Fig.3.7-c,d). 

Fonte: MELO (2008, p. 9) 

 

 

3.7. Ganho adicional de calor no fogão solar do “tipo caixa”. 

 

 O ganho adicional de calor numa caixa é a quantidade de calor que entra no 

interior desta através de um vidro por radiação e condução conforme os refletores na 

orientação do sol refletem luz solar adicional dentro da caixa. Essa energia solar 

adicional, resulta em temperaturas mais altas. Isso faz com que leva o nome de ganho 

adicional (MARK e SOLAR COOKERS INTERNATIONAL). Desta forma, a panela 

obterá a quantidade máxima de luz do sol, e cozinhará mais rápido (Fig.3.8). 
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Fig.3. 8 - Refletores laterais para ganho solar. 

Fonte: MARK e SOLAR COOKERS INTERNATIONAL 

  

 

 O uso de refletor no fogão solar contribui para o aproveitamento da radiação na 

mudança de pico ao meio dia, minimizando as perdas térmicas no interior do forno 

concentrando a radiação solar no interior da caixa. No percurso do sol durante o dia pode 

ocorrer uma deficiência na captação da luz solar, sobretudo no inverno, mas o refletor 

compensa este fator. Na figura seguinte pode ser visto a comparação entre a incidência da 

radiação solar no verão e no inverno sendo utilizado um refletor (SANTOS e SILVA, 

2008), (Fig.3.9). 

 

 

 

Fig.3. 9 - Comparação entre a incidência da radiação solar no verão e no inverno 

usando um refletor. 

Fonte: ADAPTADO DE SANTOS e SILVA (2008, p. 15) 
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3.8. Ajuste do refletor  

  

 O ângulo do refletor deve ser calculado de modo que a luz solar brilhe ao 

máximo sobre toda a superfície do fogão e a panela, aumentando assim o potencial de 

calor. O refletor deve ser ajustado de acordo com o ângulo vertical do Sol. A ilustração a 

seguir demonstra a melhor forma de ajuste (Fig.3.10). 

 

 

 

Fig.3. 10 - A posição correta do refletor. 

Fonte: SOLAR COOKERS (2004, P. 25) 

 

 

3.9. Outra alternativa para aumentar o calor no fogão solar do tipo caixa usando 

sal 

 

Hoje em dia, o sal fundido é usado como meio de armazenamento de energia 

eficaz. A indústria química YARA desenvolveu esta nova geração de sais fundidos para 

reduzir o custo da energia solar gerada pela tecnologia CSP que é Energia Solar 

Concentrada, do inglês Concentrating Solar Power, também chamada Energia 

Heliotérmica. Na produção de eletricidade, esta nova geração de tecnologia solar oferece 

várias melhorias técnicas sobre sais binários. Sal fundido, utilizado como fluido de 

transferência de calor para o armazenamento e transferência de energia térmica solar, faz 

com que a produção de energia solar torne-se mais barata e aumenta a segurança (YARA, 

2012). 
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O sal contém vários minerais, além do cloreto de sódio, como cálcio, potássio, 

magnésio e enxofre. No entanto, é possível utilizar as propriedades de alta eficiência do 

sal fundido para a transferência de calor como meio de armazenamento. É uma energia 

limpa, renovável e segura (CHEMELLO, 2005). 

O sal é utilizado em usinas heliotérmicas para gerar vapor ou armazenar energia 

interna para uso posterior. O sal passou do estado sólido para o estado líquido através de 

um processo de aquecimento. Muitas usinas heliotérmicas utilizam uma mistura dos sais 

nitrato de sódio (NaNO3) e nitrato de potássio (KNO3), essa mistura pode chegar a 

temperatura de até 593°C (Estabilidade Térmica) e deve ser mantida a, no mínimo, 240°C 

(Ponto de Fusão) para que a mistura não se solidifique (PERUCCHI, 2013, p. 11).  

Do mesmo modo que centrais de energia solar aplicam o sal para gerar 

eletricidade, pode-se empregar tal inovação no uso do fogão solar. Introduz-se o sal no 

momento do cozimento, visando o aumento da eficiência da cocção, determina-se a 

reação da temperatura no fogão e na panela e compara-se o rendimento dessa nova 

alternativa com as outras já existentes. Esta mostra-se uma alternativa para a substituição 

do carvão vegetal no setor residencial e industrial (Fig.3.11). 

 

 

 

Fig.3. 11 - Forno solar tipo caixa usando sal. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

No fogão, o sal representa a placa absorvente; a panela é alocada sob o sal e 

outro recipiente contendo sal é instalado a parte. A radiação solar incide sob o sal e este 

gera calor na panela. 
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Na Universidade de Iowa, Mike Augspurger desenvolveu um modelo 

computacional para simular o comportamento da temperatura dentro da unidade de 

armazenagem térmica. O autor apresentou duas simulações que demonstram o fluxo da 

temperatura do sal (MERCER, 2014, p. 50). 

Depois de um pequeno intervalo de tempo quando o calor é aplicado à face 

exposta de um alumínio, a temperatura dos sais pode ser observada. A forma aproximada 

do núcleo de alumínio é mostrado pelo contorno ao lado direito na (Fig3.12) o início da 

variação da distribuição da temperatura. 

 

 

 

Fig.3. 12 - Distribuição da temperatura do Sal com o calor do sol baixo. 

Fonte: MERCER, (2014, p. 51) 

 

 

A (Fig.3.13) mostra a distribuição da temperatura dos sais, bem como no interior 

do núcleo depois de um intervalo de tempo mais longo. 

 

 

 

Fig.3. 13 - distribuição de temperatura na unidade de armazenamento geral. 

Fonte: MERCER, (2014, p. 52) 
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3.10. Transferência de calor no fogão solar tipo caixa 

 

 A transferência de calor ocorre quando há diferença de temperaturas ( 𝑇) num 

corpo. Basicamente, a transferência de calor num corpo pode ocorrer à partir de três 

processos; radiação, condução e convecção (Fig.3.14), (HOLMAN, 1999). 

 

 

 

Fig.3. 14 - Processo de transferência de calor num fogão solar. 

Fonte: RAMOS (2011, p. 38) 

 

 

3.10.1. O processo da radiação 

 

 A radiação é a propagação de energia por ondas eletromagnéticas de um ponto 

ao outro, e é considerada como o principal processo de transmissão de calor a um corpo. 

Sem a radiação o calor do sol não viria para nós. É através deste calor, que o fogão solar 

chega a cozinhar. A radiação incidente em um corpo pode ser absorvida, refletida ou 

transmitida. 



41 
 

3.10.2. O processo da condução 

 

 Se fornecemos calor a um material, por exemplo, uma chama em contato com 

uma chapa metálica,  irá aquecer, e seus átomos irão se mover mais rápido, produzindo 

colisões com os átomos vizinhos, até que a chapa metálica seja aquecida. Esse é o 

processo de transferência de energia denominado condução. Ou seja, o processo de 

condução é a transferência de calor que atravessa um corpo numa ordem decrescente de 

temperatura. 

 

3.10.3. O processo da convecção 

 

 A convecção acontece pelo movimento do ar causado pelas diferenças de 

temperatura (o ar quente está subindo e o frio descendo). No caso do fogão solar, no 

interior, o ar aquecido pelo processo da radiação no fundo do fogão ou na base da panela 

tende a subir e trocar de posição com o ar frio que desce, promovendo uma circulação de 

ar. Isto é chamado ciclo de convecção. 

 

 

3.11. Resistência à umidade dentro do fogão solar 

 

Um fogão solar deve ser projetado com alta qualidade de barreira – 

principalmente a superfície interna – para atingir o calor e o vapor da água que flui na 

direção das quatro paredes e da base do fogão. Quando o fluxo de calor dentro da caixa 

faz com que a água na panela se aqueça, a pressão do vapor é criada e flui na direção 

exterior da caixa. O vapor de água permanecerá no interior da caixa se não tiver como 

retirar-se de dentro da câmara de cozimento. Por isso, projetar com alta qualidade de 

barreira irá evitar que a água cause danos ao isolamento e à estrutura do fogão (Fig.3.15). 

 

 

 

Fig.3. 15 -  Ar aquecido escapando através das frestas. 

Fonte: MARK e SOLAR COOKERS INTERNATIONAL 



42 
 

3.12. Previsão de temperatura para cozinhar 

 

Sob condições normais, praticamente qualquer simples fogão solar cozinha com 

temperaturas de 82-121°C ou mais (Fig.3.16). 

 

 

 

Fig.3. 16 - Previsão de temperatura para cozinhar num fogão solar simples. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM SOLAR COOKERS INTERNATIONAL 

 

 

Estima-se que 1,5 bilhões de casos de diarréia ocorrem a cada ano, resultando na 

morte de cerca de 2 milhões de crianças. Em todo o mundo, cerca de 1,3 bilhão de 

pessoas não têm acesso à água potável. No entanto, em muitas das regiões no mundo, a 

luz do sol é uma fonte de energia abundante que pode não só cozinhar o alimento, mas 

também pode aquecer a água a temperaturas que matam os micróbios nocivos, tornando a 

água segura para beber. Uma água contaminada pode ser pasteurizado a temperaturas 

bem abaixo de ebulição (SOLAR COOKERS INTERNATIONAL NETWORK, 2016).  
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3.13. Vantagem e devantagem da utilização do fogão solar 

 

3.13.1. Vantagens da utilização do fogão solar 

 

 O uso do fogão solar trará benefícios ambientais para residentes de zonas rurais, 

uma vez que contribuirá para a contenção do desmatamento e de fatores 

complicadores advindos de tal prática; 

 Preservação do meio-ambiente como um todo, beneficiando o ecossistema; 

 Equipamento barato e de fácil fabricação e utilização; 

 Reduz doenças oculares e pulmonares causadas pela fumaça resultante da queima 

de lenha; 

 Não causa incêndios e possui baixo risco de queimaduras; 

 Pode ser usado com segurança, mas, na norma de precaução; 

 Possibilita pasteurizar água e leite; 

 Pode ser utilizado em dias nublados – como ambiente térmico – (para completar o 

cozimento de alimentos fervidos em fogão convencional) e a noite (pela 

capacidade de manter o calor por muito tempo); 

 É sustentável, pois utiliza uma fonte renovável, abundante e não poluente; 

 Não há risco de queimar os alimentos como nos fogões convencionais. 

 

3.13.2. Desvantagens da utilização do fogão solar 

 

 Leva mais tempo para cozinhar os alimentos. (Mas, o tempo pode ser otimizado, 

levando em conta na construção materiais mais eficaz, que não deixa ter muita 

perda nas laterais); 

 À noite não é possível cozinhar e mesmo durante o dia é necessário que o céu 

esteja claro para a sua maior eficiência. (Ja existem fogão solar híbrido, é um tipo 

de solução neste contexto); 

 Não é possível fritar e/ou grelhar os alimentos. 

 

Segundo Bezerra (2011), ainda que a principal vantagem do uso do fogão solar é 

a disponibilidade da energia solar gratuita, que é abundante, e a não produção de fumaça, 

o fogão solar apresenta perigo de explosão e incêndio além da ausência de chamas.  
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CAPÍTULO IV 

 

Neste capítulo apresentam-se testes de modelagem de fogão solar usando 

modelo matemático para obtenção de um resultado numérico. Esta análise é feita no 

contexto de assimilar uma ideia mais clara sobre a modelagem do fogão solar em 

desenvolvimento no presente trabalho. 

 

 

4. ANÁLISE E TESTE DE FOGÃO SOLAR “TIPO CAIXA” EM 

COMPARAÇÃO 

 

 

4.0. Descrição dos fogões solares para os testes. 

 

 

Modelagen realizada por (ALI, KAMEL, et al., 2010). Os protótipos dos fogões 

solares,      𝑚        𝑚        𝑚, consistem principalmente de uma tampa de vidro, 

uma placa absorvente escura exposta à radiação solar e uma camada de isolamento 

térmico de poliuretano. Os lados dos fogões solares estão constituídos por um elemento 

estrutural que suporta as tampas de vidro. 2 𝑚𝑚 de espessura da tampa de vidro e da 

placa absorvente e    𝑚 de isolamento térmico de poliuretano. As superfícies exteriores 

dos lados do fogão são normalmente expostas ao ar externo que é estimado a uma 

velocidade de   𝑚  , a temperatura ambiente e o fluxo solar para a simulação é estimado 

em 2   e     𝑊 𝑚 . Consideramos temperaturas iniciais 2  . 

Para a simulação dos fogões solares, a temperatura em cada ponto dentro da 

caixa e nas paredes será constante, também consideramos um valor constante de    2 𝑊 

 𝑚    pelo coeficiente de transferência de calor pelas quatro laterais 

(∑                
 
       2). 
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4.1. Dados de entrada nos modelos 

 

Tabela 2 - Especificações principais para os sistemas. 

 

 

            𝑊  𝑚    

        2   𝑊  𝑚    

                                                                 - 

   

 

 
Fonte: ADAPTADO DE ALI, KAMEL, et al., (2010) 
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4.2. Teste 1 

 

 

4.2.1. Fogão solar do tipo caixa híbrida 

 

 

 

Fig.4. 1 - Forno solar tipo caixa híbrida 

Fonte: ADAPTADO DE ALI, KAMEL, et al., (2010) 

 

 

O fogão híbrido da (Fig.4.1) pode ser usado quando o sol é insuficiente para 

cozinhar, também pode ser utilizado a noite em áreas que possuem acesso a energia 

elétrica. Em áreas sem acesso à eletricidade, neste tipo de fogão, pode-se adicionar um 

sistema de armazenamento de energia solar, para que os moradores possam utilizar o 

sistema no período noturno. 

A seguir, estão as equações desenvolvidas para a simulação numérica do sistema 

híbrido que permite prever o balanço energético no fogão em relação das variações de 

condições meteorológicas. 
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4.2.1.1. Transferência de calor radiante da zona 1 para a zona 2 

 

 

Utiliza-se a Equação (1) para analisar o balanço energético do modelo a ser 

estudado. Onde (𝑚) é a massa do material a ser usado, (  ) é o calor específico do 

material em questão, (    ) é o calor que está entrando no sistema e (     ) é a variação 

de calor que perdeu no fogão solar. 

 

𝑚   
𝑑𝑇 
𝑑𝑡

            ( 1) 

 

                 
     

   ( 2) 

 

                  
      

    ( 3) 

 

 

4.2.1.2. Taxa de energia solar absorvida pelo fogão 

 

 

A taxa de energia solar absorvida pelo fogão pode ser expressa pela Equação (5), 

(6). Onde a Equação (4) apresenta a transferência de calor que chega na tampa do vidro 

superior (   𝑇  ) na direção de entrada na caixa do fogão, ( 𝑇  ) é a área da tampa de 

vidro superior, multiplicada pela radiação incidente ( ). 

 

   𝑇    𝑇    ( 4) 

 

A Equação (5),expressa a transferência de calor que chega na tampa do vidro 

inferior por meio de refletividade, ( 𝑇  ) é a área da tampa de vidro inferior, multiplicada 

pela radiação refletida na tampa do vidro inferior (     𝑇  ). 

 

   𝑇    𝑇       𝑇   ( 5) 
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4.2.1.3. Balanço energético da tampa de vidro superior 

 

 

O balanço energético na tampa do vidro do fogão solar pode ser calculado pela 

Equação (6); onde (𝑚𝑇  ) é a massa do vidro à ser utilizado, ( 𝑇  ) é o calor específico 

do vidro em questão, (
 𝑇   

  
) é a variação da temperatura no vidro durante um tempo.  

Uma parte da radiação incidente que chega à superfície é absorvida, outra parte é 

refletida e outra é transmitida. Por isso consideramos uma fração de absortividade ( 𝑇  ) 

da radiação incidente no vidro, que multiplica pela taxa de transferência de calor por 

unidade de área (   𝑇  ), à seguir é somada pelo calor de dentro da caixa (  ) que vai no 

vidro (𝑇  ) pelo processo de convecção (         𝑇  ). 

A taxa de calor que chega ao vidro possui uma quantidade deste calor que não 

vai ser utilizado. Como essa quantidade vai se perder, subtraímos a quantidade de calor 

que chega ao vidro, pela quantidade de calor que sai do vidro pelo ambiente através do 

processo de convecção (      𝑇      ), em seguida, (   𝑇      ) é a radiação solar num 

ponto no céu. 

 

 

𝑚𝑇   𝑇  
𝑑𝑇𝑇  
𝑑𝑡

  𝑇     𝑇            𝑇              𝑇          𝑇       ( 6) 

 

𝑚𝑇    𝑇  𝑉𝑇   ( 7) 

 

𝑉𝑇    𝑇     ( 8) 

 

 

A Equação (9) mostra o calor ( ) dentro da caixa (  ) que vai na tampa do vidro 

(𝑇  ) pelo processo de convecção. Pode ser calculada tomando o coeficiente de 

transferência de calor dentro da caixa na direção do vidro pelo processo de convecção 

(         𝑇  ) multiplicada pela área do vidro ( 𝑇  ). Para que a transferência de calor por 

meio de radiação térmica entre dois corpos seja possível, deveria existir uma diferença de 

temperatura individuais entre os corpos, por isso, usamos (𝑇𝑇  ) que é a temperatura do 

vidro e (𝑇  ) que é a de sua vizinhança ou a temperatura dentro da caixa.  
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         𝑇            𝑇   𝑇   𝑇   𝑇𝑇    ( 9) 

 

A seguir na Equação (10), (      𝑇      ) apresenta-se a quantidade de calor do 

vidro pelo ambiente através do processo de convecção, (      𝑇      ) é o coeficiente de 

transferência de calor do vidro na direção do ambiente pelo processo de convecção, 

(𝑇   ) é a temperatura ambiente. 

 

      𝑇             𝑇       𝑇   𝑇𝑇   𝑇     ( 10) 

 

Em seguida, na Equação (11), (   𝑇      ) é a radiação solar incidente num ponto 

no céu, ( ) é a constante Stefan-Boltzman, permite a temperatura converter-se em 

unidades de intensidade, que é a energia por unidade de área. ( 𝑇  ) é a emissividade do 

vidro, (𝑇𝑇  
 ) é a temperatura do vidro elevada à quarta potência, (𝑇   

 ) é a temperatura 

ambiente num ponto no céu. 

 

   𝑇         𝑇   𝑇   𝑇𝑇  
  𝑇   

   ( 11) 

 

𝑇    𝑇      ( 12) 

 

 

4.2.1.4. Balanço energético da tampa de vidro inferior 

 

 

A Equação (13), apresenta o balanço energético na tampa de vidro inferior, que é 

o mesmo processo da equação do balanço energético do vidro superior, necessitando 

apenas mudar a transferência de calor que chega na tampa do vidro superior (   𝑇  ) pela 

transferência de calor que chega na tampa do vidro inferior (   𝑇  ). 

 

𝑚𝑇   𝑇  
𝑑𝑇𝑇  
𝑑𝑡

  𝑇     𝑇            𝑇         𝑇          𝑇       ( 13) 

 

         𝑇           𝑇   𝑇   𝑇   𝑇𝑇    ( 14) 
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      𝑇             𝑇       𝑇   𝑇𝑇   𝑇     ( 15) 

 

   𝑇           𝑇   𝑇   𝑇𝑇  
  𝑇   

   ( 16) 

 

 

4.2.1.5. Balanço de energia da placa absorvedor 

 

 

Usamos a Equação (17) para a análise do balanço energético na placa 

absorvente.  (𝑚   ) é massa da placa, (    ) o calor específico da placa, (      𝑇  ) é a 

condutividade térmica da placa recebendo energia do vidro superior e multiplicada pela 

taxa de transferência de calor do vidro superior (   𝑇  ) com a área da placa absorvente 

menos a área da panela dividido pela a área do vidro superior (
       

    
). 

Em seguida (     𝑇  ) é a condutividade térmica da placa recebendo energia do 

vidro inferior e multiplicada pela taxa de transferência de calor do vidro inferior (   𝑇  ) 

com a área da placa absorvente dividido pela área do vidro inferior. (    ) é o calor que a 

placa absorvente gera quando tem conexão elétrica, (           ) é o calor por condução 

da placa absorvente na direção da panela, (            ) é o calor por convecção da placa 

absorvente na direção dentro da caixa superior do fogão, (            ) é o calor por 

condução da placa absorvente na direção da caixa inferior do fogão. 

 

𝑚       
𝑑𝑇   
𝑑𝑡

              
       

 𝑇  
             

    

 𝑇  
                 

                           

 

( 17) 

 

                          𝑇    𝑇   ( 18) 

 

                                   𝑇    𝑇    ( 19) 

 

                              𝑇    𝑇    ( 20) 
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4.2.1.6. Balanço energético do ar da caixa superior 

 

 

Levamos em conta a massa e o calor específico do corpo usado. (            ) é 

o calor por convecção da placa absorvente na direção de dentro da caixa superior do 

fogão, (          ) é o calor por convecção dentro da caixa do fogão na direção da panela, 

(         𝑇  ) é o calor por convecção dentro da caixa do fogão superior na direção do 

vidro, (              ) é o calor por condução dentro da caixa superior do fogão na 

direção do ambiente. 

 

𝑚     
𝑑𝑇  
𝑑𝑡

                                  𝑇                  ( 21) 

 

                        𝑇  𝑇    ( 22) 

 

         𝑇            𝑇   𝑇   𝑇   𝑇𝑇    ( 23) 

 

O calor dentro da caixa do fogão que flui por conducção através das paredes na 

direção do ambiente, é calculado pela Equação (24), onde (∑               

 
   ) é a 

somatória de transferência de calor das quatros paredes do fogão, (    ) é a área das 

quatros paredes do fogão e (𝑇      ) é a temperatura ambiente nas quatros paredes do 

fogão. 

 

               ∑              

 

    

     𝑇   𝑇        ( 24) 
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4.2.1.7. Balanço energético do ar da caixa inferior 

 

 

Levamos em conta a massa e o calor específico do corpo usado. (            ) é 

o calor por convecção da placa absorvente na direção dentro da caixa inferior do fogão, 

(         𝑇  ) é o calor por convecção dentro da caixa inferior do fogão na direção do 

vidro, (              ) é o calor por condução dentro da caixa inferior do fogão na 

direção do ambiente. 

 

𝑚     
𝑑𝑇  
𝑑𝑡

                       𝑇                  ( 25) 

 

         𝑇            𝑇   𝑇   𝑇   𝑇𝑇    ( 26) 

 

               ∑               

 

    

     𝑇   𝑇        ( 27) 

 

 

4.2.1.8. Balanço energético da panela 

 

 

Levamos em conta a massa e o calor específico da panela. (  ) é a 

condutividade térmica da panela multiplicada pela taxa da a transferência de calor que 

chega na tampa do vidro superior (   𝑇  ) com a área da panela divido pela área do vidro  

(
  

    
). (           )  é o calor por condução da placa absorvente na direção da panela, 

(          ) é o calor por convecção da caixa na direção da panela. 

 

𝑚   
𝑑𝑇 

𝑑𝑡
      𝑇  

  

 𝑇  
                        ( 28) 
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4.2.2. Resultado numérico do primeiro teste do fogão solar tipo caixa híbrida. 

 

Levamos em conta as propriedades dos componentes usados na construção do 

fogão e entramos cada parâmetros encontrados através de catálogos e na literatura 

científica nas equações do balanço energético do fogão solar. 

 

 

  2   
𝑑𝑇𝑇  
𝑑𝑡

  2            2  𝑇   𝑇𝑇         2  𝑇𝑇   2               𝑇𝑇  
  2     

  2   
𝑑𝑇𝑇  
𝑑𝑡

      2  𝑇   𝑇𝑇         2  𝑇𝑇   2               𝑇𝑇  
  2     

        
𝑑𝑇   
𝑑𝑡

              2(𝑇    𝑇 )        𝑇    𝑇           𝑇    𝑇    

       
𝑑𝑇  
𝑑𝑡

      2 𝑇    𝑇           (𝑇  𝑇  )       2  𝑇   𝑇𝑇             𝑇   2    

      
𝑑𝑇  
𝑑𝑡

        𝑇    𝑇         2  𝑇   𝑇𝑇    2        𝑇   2    

2   2   
𝑑𝑇 

𝑑𝑡
           2(𝑇    𝑇 )         (𝑇  𝑇  ) 

 

 

Com as equações do balanço energético do fogão solar tipo caixa híbrida, 

usando o “Software” matemática e chegamos ao resultado da simulação. Na (Fig.4.2) é 

ilustrada a variação da temperatura durante um dia de Sol pleno de cada parte no fogão 

solar tipo caixa híbrida. Onde 𝑇   é a variação da temperatura do ar dentro da caixa 

superior, 𝑇   é a variação da temperatura do ar dentro da caixa inferior, 𝑇  é a variação da 

temperatura da panela, 𝑇    é a variação da temperatura na placa absorvente, 𝑇  𝑇𝑇   é 

a variação da temperatura no vidro superior, 𝑇  𝑇𝑇   é a variação da temperatura no 

vidro inferior. 
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Fig.4. 2 – Variação da temperatura durante um dia de Sol pleno do fogão solar tipo 

caixa híbrida(
𝒅𝑻 

𝒅𝒕
). 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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4.3. Teste 2 

 

 

4.3.1. Fogão solar tipo caixa simples com a panela no fundo 

 

 

 

Fig.4. 3 - Fogão solar tipo caixa com a panela no fundo. 

Fonte: ADAPTADO DE ALI, KAMEL, et al., (2010) 

 

 

As Equações (29), (30), (31), (32) do fogão solar do “tipo caixa simples” com a 

panela no fundo, são explicadas no teste 1, no desenvolvimento da simulação numérica 

do fogão solar híbrido. 

 

 

4.3.1.1. Balanço energético da tampa de vidro 

 

 

𝑚𝑇   𝑇  
𝑑𝑇𝑇  
𝑑𝑡

  𝑇     𝑇            𝑇         𝑇          𝑇       ( 29) 

 

 

4.3.1.2. Balanço de energia da placa absorvedor 

 

 

𝑚       
𝑑𝑇   
𝑑𝑡

      𝑇     𝑇   
       

 𝑇  
                          ( 30) 
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4.3.1.3. Balanço energético do ar da caixa 

 

 

𝑚     
𝑑𝑇  
𝑑𝑡

                                  𝑇                  ( 31) 

 

 

4.3.1.4. Balanço energético da panela 

 

 

𝑚   
𝑑𝑇 

𝑑𝑡
      𝑇  

  

 𝑇  
                        ( 32) 

 

 

4.3.2. Resultado numérico do segundo teste do fogão solar tipo caixa com a panela 

no fundo 

 

 

 

Fig.4. 4 - Variação da temperatura durante um dia de Sol pleno do fogão solar tipo 

caixa com a panela no fundo(
𝒅𝑻 

𝒅𝒕
). 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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4.4. Teste 3 

 

 

4.4.1. Fogão solar “tipo caixa” com a panela no meio 

 

 

 

Fig.4. 5 - Forno solar tipo caixa com a panela no meio. 

Fonte: ADAPTADO DE ALI, KAMEL, et al., (2010) e MELO (2008, p. 26) 

 

 

A Equação (33) do balanço energético da tampa de vidro e a Equação (35) do 

balanço energético do ar na caixa, são explicadas no teste 1 do fogão solar híbrido. A 

Equação (34) do balanço de energia da placa absorvente e a Equação (36) do balanço 

energético da panela serão explicadas melhor mais adiante no desenvolvimento da 

simulação deste projeto. 

 

 

4.4.1.1. Balanço energético da tampa de vidro 

 

 

𝑚𝑇   𝑇  
𝑑𝑇𝑇  
𝑑𝑡

  𝑇     𝑇            𝑇         𝑇          𝑇       ( 33) 
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4.4.1.2. Balanço de energia da placa absorvedor 

 

 

𝑚       
𝑑𝑇   
𝑑𝑡

      𝑇   𝑇     𝑇   
    

 𝑇  
              ( 34) 

 

4.4.1.3. Balanço energético do ar da caixa 

 

 

𝑚     
𝑑𝑇  
𝑑𝑡

                                  𝑇                  ( 35) 

 

 

4.4.1.4. Balanço energético da panela 

 

 

𝑚   
𝑑𝑇 

𝑑𝑡
        𝑇     𝑇  

  

 𝑇  
            ( 36) 

 

O teste 3 apresenta o balanço energético na placa absorvente, na Equação (35) 

consideramos      𝑇        𝑇   𝑇       e pela panela, na Equação (37)     

       𝑇      . Para chegar a um resultado mais concreto, na ideia de escolher as 

medidas corretas da estrutura do fogão para o desenvolvimento da simulação deste 

presente trabalho. A simulação do fogão solar “tipo caixa” com a panela no meio, é 

realizada por quatro medições de área de panela, onde 

(       𝑚     2𝑚      𝑚      𝑚 ) e com a área da tampa do vidro igual a 

(   𝑇         𝑚 ).  

Em seguida, realizamos a simulação com duas medidas de espessura do vidro 

(        𝑚 ,        2𝑚 ), com a maior  área da panela anterior (       𝑚 ) e a 

mesma área da tampa do vidro (   𝑇         𝑚 ). Outra simulação feita com a área da 

caixa ou tampa do vidro maior do que o anterior,   𝑇     2 𝑚 , com a maior espessura 

do vidro (        𝑚 ) e com a panela de maior área (       𝑚 ). 

  



59 
 

4.4.2. Resultado numérico do fogão solar “tipo caixa” com a panela no meio 

 

 

 

Fig.4. 6 - Variação da temperatura em função do tempo. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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4.5. Análise e comparação dos resultados do fogão solar tipo caixa com a panela no 

meio, simulado com várias medidas. 

 

 

4.5.1. Resultado do balanço energético da tampa de vidro 

 

 

 

Fig.4. 7 - Variação da temperatura na tampa do vidro. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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4.5.2. Resultado do balanço de energia da placa absorvente 

 

 

 

Fig.4. 8 - Variação da temperatura na placa absorvente. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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4.5.3. Resultado do balanço energético do ar dentro da caixa 

 

 

 

Fig.4. 9 - Variação da temperatura do ar dentro da caixa. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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4.5.4. Resultado do balanço energético da panela 

 

 

 

Fig.4. 10 - Variação da temperatura na panela. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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4.6. Sugestão segundo os resultados da análise e a comparação 

 

Realiza-se a análise numérica do fogão solar “tipo caixa” com a panela no meio, 

a fim de ter-se uma ideia mais concreta das medidas a escolher para a estrutura. Pode ser 

visto que levamos em conta duas espessuras de vidro, duas medidas da área da caixa e 

várias medidas da área da panela para determinar o que acontece no comportamento da 

variação de temperatura em função do tempo (
 𝑇

  
). 

Com a variação da espessura do vidro pode notar-se que as temperaturas variam. 

Com um vidro de menor espessura, as temperaturas no fogão solar são mais altas do que 

o vidro de maior espessura. Com uma panela de maior área, a temperatura do vidro, da 

placa absorvente, dentro da caixa e na panela, é mais alta do que a menor área. Com uma 

caixa de menor área, a temperatura do vidro, da placa absorvente, dentro da caixa e na 

panela, é mais alta do que a maior área. No fim da análise conclui-se que é melhor usar: 

 

 Uma panela de maior área; 

 Uma caixa de menor área; 

 Um vidro de menor espessura. 
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CAPÍTULO V  

 

Neste  capítulo são descritos os materiais e métodos utilizados para a confecção 

do fogão solar e a modelagem recente. 

 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.0. Métodos 

 

 

 Para a construção de um fogão solar, geralmente utiliza-se materiais reciclados. 

Para a modelagem deste trabalho, serão montadas equações diferenciais para a análise de 

transferência de calor. Físicamente será construído no local um fogão solar e os 

resultados obtidos serão comparados com as previsões numéricas das equações utilizadas. 

 O fogão será construído com uma caixa de papelão, que representa o material 

estrutural. O interior da estrutura será pintado de preto (tinta resistente ao calor); terá um 

vidro no topo, que será o material transparente, onde passa a energia do sol até chegar à 

panela. Dentro da caixa do papelão as paredes serão compostas de base isolante em 

isopor; e o isopor será recoberto com papel de alumínio. Uma grelha colocada no interior 

do forno servirá como suporte para a panela e um prato alumínio para conduzir a radiação 

solar incidente na base da panela (Fig.6.4). 

 A umidade dentro do fogão será desprezada no presente estudo, ainda que o 

fogão seja dimensionado para ter uma boa barreira para o vapor. Teoricamente o vapor 

escapa através das frestas da caixa. Usaremos os catálogos dos materiais que participaram 

na construção do fogão solar para as propriedades térmicas e outro mais, consideramos a 

temperatura ambiente e o fluxo solar do local em questão a fim de resolver a equação 

diferencial. Os materiais serão de baixo custo e a questão da durabilidade do fogão será 

definida, levando em conta a vida útil de cada peça. 
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5.0.1. Método geral da utilização do fogão solar no dia da experimentação 

 

No procedimento experimental, desde os primeiros raios solares do dia, o fogão 

é posicionado no sentido do sol em área descoberta de maneira que o seu rendimento seja 

ótimo e para uma captação melhor da radiação solar no interior do fogão. O 

direcionamento do fogão em direção dos raios solares será feito de forma manual no 

decorrer do dia. 

 

 

5.1. Modelo a estudar 

 

 

5.1.1. Fogão solar “tipo caixa simples” com a panela no meio  

 

Na (Fig.5.1) está ilustrada o que acontece no fogão solar “tipo caixa” com a 

panela no meio, usando a equação diferencial para mostrar o fluxo do calor. 

Acrescentamos duas equações para a análise do balanço energético no topo da panela e 

na água. 

Geralmente no modelo proposto, a radiação solar incidirá sobre a caixa do fogão 

( ), ao chegar no vidro parte é absorvido ( 𝑇  ) e parte refletido ( 𝑇  ), gerando um fluxo 

de calor ( ). Onde, parte do calor se transfere por convecção, do vidro a ambiente 

(      𝑇      ), parte do calor vai num punto no céu (   𝑇      ). Absorvendo calor, 

gerará uma variação de temperatura durante o tempo da incidência da radiação em 

relação do componente usado (𝑚𝑇   𝑇  
 𝑇   

  
). Em seguida, a explicação do modelo 

usado, é ilustrada nas Equações do balanco energético. 
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Fig.5. 1 - Esquema ilustrando o balanço energético do fogão solar “tipo caixa”, o 

fluxo da radiação, a potência absorvida e perdida pela panela. 

Fonte: ADAPTADO DE SOUZA (2014, p. 36) 
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Apresentamos um artigo no      Congresso Brasileiro de Ciências Térmicas e 

Engenharia, explicando o desenvolvimento do modelo da (Fig.5.1) usando MATLAB. 

Em seguida é apresentado o processo e a Implementação do modelo desenvolvido por 

(ALI, KAMEL, et al., 2010) 

. 
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5.1.1.1. Fluxo de energia ou taxa de transferência de calor por unidade de área 

perpendicular à direção da transferência 

 

 

A taxa de energia solar absorvida pelo fogão pode ser expressa pela Equação 

(37), onde    𝑇   é a transferência de calor que chega ao vidro na direção de entrar na 

caixa do fogão,  𝑇   é a área da tampa de vidro multiplicada pela radiação incidente. 

 

   𝑇    𝑇    ( 37) 

 

 

5.1.1.2. Balanço energético da tampa de vidro 

 

 

A Equação (38) do balanço energético da tampa de vidro é a mesmo da Equação 

(6) do balanço energético da tampa de vidro superior do fogão solar do tipo “caixa 

híbrida” (detalhada no teste 1).  

 

𝑚𝑇   𝑇  
𝑑𝑇𝑇  
𝑑𝑡

  𝑇     𝑇            𝑇         𝑇          𝑇       ( 38) 

 

 

 

Fig.5. 2 - Transferência de calor no vidro. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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5.1.1.3. Balanço de energia da placa absorvente 

 

 

Para a placa absorvente na Equação (39), é levada em conta a massa da placa 

(𝑚   ), o calor específico da placa (    ). Como parte da radiação incidente na tampa do 

vidro do fogão, é absorvida, refletida e transmitida, consideramos uma fração de radiação 

transmitida do vidro ( 𝑇  ) pela placa absorvente. Ao chegar à placa absorvente, parte 

dessa radiação que é transmitida do vidro, vai ser absorvida, refletida e transmitida 

também. Como estamos analisando o balanço energético na placa absorvente, 

consideramos uma fração absorvida na placa (     𝑇  ). Então (    ) é a área da placa 

absorvente e ( 𝑇  ) é a área do vidro. (            ) é o calor por convecção da placa 

absorvente na direção de dentro da caixa do fogão. 

 

𝑚       
𝑑𝑇   
𝑑𝑡

      𝑇        𝑇   
    

 𝑇  
              ( 39) 

 

 

 

Fig.5. 3 - Transferência de calor na placa absorvente. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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O calor por convecção da placa absorvente na direção de dentro da caixa do 

fogão, pode ser calculado pela Equação (40), onde levamos em conta o coeficiente de 

transferência de calor da placa na direção de dentro da caixa do fogão por convecção 

(            ) multiplicada pela área da placa e pela diferença de temperatura da placa 

(𝑇   ) e a temperatura de dentro da caixa do fogão (𝑇  ). 

 

                                𝑇    𝑇    ( 40) 

 

 

5.1.1.4. Balanço energético do ar da caixa 

 

 

A Equação (41) do balanço energético do ar na caixa é a mesmo da Equação 

(21) do balanço energético do ar na caixa superior do fogão solar “tipo caixa híbrida” 

(explicada no teste 1). 

 

𝑚     
𝑑𝑇  
𝑑𝑡

                                  𝑇                  ( 41) 

 

 

 

Fig.5. 4 - Transferência de calor do ar na caixa. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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5.1.1.5. Balanço energético da panela 

 

 

Utiliza-se a Equação (42) para determinar o balanço energético da panela. Leva-

se em conta a massa (𝑚 ) e o calor específico (  ) da panela. Como o vidro transmite a 

radiação na placa absorvente, essa é radiação que chega à placa, parte dela é refletida até 

a panela e a panela absorve a radiação. Por isso consideramos uma fração de 

absortividade, uma fração de refletividade e uma fração de transmitividade. (  ) é a área 

da panela, (          ) é o calor por convecção dentro da caixa do fogão na direção da 

panela. 

 

𝑚   
𝑑𝑇 

𝑑𝑡
        𝑇     𝑇  

  

 𝑇  
            ( 42) 

 

 

 

Fig.5. 5 - Transferência de calor na panela. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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5.1.1.6. Balanço energético da água 

 

 

Utiliza-se a Equação (43) para determinar o balanço energético da água. Leva-se 

em consideração a massa (    ) e o calor específico (    ) da água. (           ) é o 

calor por convecção da panela na direção da agua e (            ) é o calor por condução 

do ar no topo da panela na direção da água. 

 

𝑚       
𝑑𝑇   
𝑑𝑡

                          ( 43) 

 

 

 

Fig.5. 6 - Transferência de calor na água. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

O calor por convecção da panela na direção da agua é calculado pela Equação 

(44). Levando em consideração a transferência de calor do ar por convecção no topo da 

panela (   ) multiplicada pela área do ar no topo da panela (     ) e pela diferença de 

tempratura no topo da panela (𝑇  
 

) e a água (𝑇   ). 

 

                          𝑇  
  𝑇     ( 44) 
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O calor por condução do ar no topo da panela na direção da água pode ser 

calculado pela Equação (45), tomando em conta a condutividade térmica da panela (  ), a 

área lateral da panela (  ) e a diferença de temperatura entre a panela e a água dividida 

com a espessura da panela. 

 

                    (     ) (
𝑇  𝑇   

  
) ( 45) 

 

 

5.1.1.7. Balanço energético do ar no topo da panela 

 

 

A Equação (46) é utilizada para analisar o balanço energético no topo da panela. 

Leva-se em conta a massa do ar no topo da panela (𝑚  
 

), o calor específico do ar no topo 

da panela (   
 

), o calor por convecção da panela na direção do ar no topo da panela 

(          ) e o calor por convecção do ar na direção da água (            ). 

 

𝑚  
    

 𝑑𝑇  
 

𝑑𝑡
                         ( 46) 

 

 

 

Fig.5. 7 - Transferência de calor do ar no topo da panela. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Pelo calor por convecção da panela na direção do ar no topo da panela, usando a 

Equação (47), pode ser calculado pela multiplicação do coeficiente da transferência de 

calor (       ) pela área no topo da panela (     ) e a diferença de temperatura entre os 

dois corpos. 

 

                          (𝑇  𝑇  ) ( 47) 

 

O calor por convecção do ar na direção da água pode ser calculado utilizando a 

Equação (48). Multiplicando o coeficiente da transferência de calor (            ) pela 

área no topo da panela (     ) e a diferença de temperatura entre os dois corpos. 

 

                               𝑇   𝑇     ( 48) 

 

 

5.2. Quantidade de energia térmica requerida para cocção ou potência do fogão 

 

O calor é uma energia térmica em trânsito ou em movimento. Para saber a 

energia necessária para cozinhar um alimento qualquer, o fluxo de calor deveria ser 

analisado. O fluxo de calor ocorre quando existe uma diferença de temperatura entre 

dois corpos; quando dois corpos estão em contato, um dos corpos cede calor para o outro 

até chegar a uma temperatura de equilíbrio. A Equação (49) é a Equação de equilíbrio 

(SCHNEIDER e AZEVEDO, 2013), (Fig.5.8).  

 

                  ( 49) 

 

 

 

Fig.5. 8 - Processo de variação de temperatura. 

Fonte: ADAPTADO DE SCHNEIDER e AZEVEDO (2013), 
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Consideremos que a única conseqüência da troca de energia seja a variação de 

temperatura. Quando um corpo perde ou ganha calor, basicamente duas coisas podem 

acontecer com ele, ou varia a temperatura ou o estado. Dependendo do efeito de calor são 

chamados (SCHNEIDER e AZEVEDO, 2013): 

 

5.2.1. Calor sensível:  

 

É a mudança da temperatura. Se um corpo recebe calor sensível, sua temperatura 

aumenta e o estado físico do corpo não sofre mudança de fase. 

 

5.2.2. Calor latente:  

 

É a mudança do estado físico. Se um corpo recebe calor latente, a temperatura 

nele permanece constante e o estado físico do corpo sofre mudança de fase. A 

temperatura só volta a mudar quando o corpo todo tiver mudado de fase. 

 

 

5.3. Equação fundamental da calorimetria 

 

A quantidade de calor envolvida quando existe variação de temperatura num 

corpo, é dada pela Equação (54) que é a Equação do calor sensível (SCHNEIDER e 

AZEVEDO, 2013, p. 82). 

 

  𝑚     ( 50) 

 

         ( 51) 

 

    𝑇 ( 52) 

 

  𝑚   𝑇 ( 53) 

 

  𝑚  (𝑇      𝑇 ) ( 54) 
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A quantidade de calor envolvida quando ocorre mudança do estado físico de um 

corpo, é dada pela equação do calor latente (SCHNEIDER e AZEVEDO, 2013, p. 83). 

 

  𝑚          ( 55) 

 

Com informações da quantidade de calor sensível e calor latente de uma 

substância, temos condições de elaborar o diagrama de temperatura em função da 

quantidade de calor absorvida a panela, que corresponde à curva de aquecimento 

(SCHNEIDER e AZEVEDO, 2013), (Fig.5.9). 

 

 

 

Fig.5. 9 - Gráfico da curva de aquecimento da Equação fundamental da 

calorimetriaT(Q). 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM SCHNEIDER e AZEVEDO (2013) 

 

 

Explicação do gráfico: 

 

 Aquecimento na fase líquida, do ponto de fusão (P.F.) até o ponto de 

vaporização ou ebulição (P.E.). 

 Vaporização da substância, ocorre com a temperatura constante no ponto de 

ebulição (P.E.). 

 Aquecimento na fase gasosa, do ponto de vaporização ou ebulição (P.E.) até uma 

temperatura final  . 
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Somando-se o calor calculado em cada fase, será obtido o total requerido. Em 

seguida, a Equação (58) representa a Equação geral da variação do calor que depende da 

temperatura que é em função do tempo. 

 

∑       ( 56) 

 

        ( 57) 

 

           𝑚 ∫  

  

  

 𝑇 𝑑𝑇 𝑡  ( 58) 

 

5.3.1. Potência do fogão (𝑷𝐟𝐨𝐠 𝐨 ) 

 

A potência do fogão solar proposto pode ser calculada pela Equação (59) 

(SAXENA, VARUN, et al., 2011). Também pode ser calculada pela Equação (58), 

porque é através do calor que a panela recebe que determina-se a potência, necessita-se 

somente fazer a conversão de caloria em Watt ou deixa-se em caloria, pois é a potência 

térmica do fogão. 

 

        
𝑚  (𝑇      𝑇 )

𝑑𝑡
 ( 59) 

 

 

5.4. Eficiência do fogão solar proposto 

 

5.4.1. Eficiência Útil (  ) do fogão solar proposto 

 

A eficiência útil do fogão solar pode ser representada através da relação da 

eficiência ótica (  ) somando-se à eficiência térmica (  ) que são fatores importantes 

(Fig.5.10). Então pode ser calculada através da Equação (60). 
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Fig.5. 10 – Esquema apresentada para a analise da eficiência do fogão proposto. 

Fonte: RAMOS (2011, p. 39)  

 

 

               ( 60) 

 

5.6.2. Eficiência ótica ( 𝒐) 

 

Utiliza-se a Equação (61) para calcular a eficiência ótica ( 𝑜). Onde leva-se em 

conta a refletividade da placa absorvente (         ) multiplicada pela fração da 

radiação refletida que é absorvida pela panela (   = 0,9) e a absortividade da panela 

(      ) (SOUZA, 2014, p. 37). 

 

                    ( 61) 

 

5.6.3. Eficiência térmica ( 𝒕) 

 

 Usamos a Equação (62) para calcular a eficiência térmica (  ), onde levamos em 

conta a potência útil dividida pela radiação solar incidente ( ) que multiplica com a 

eficiência ótica (  ) e a área do vidro ( 𝑇  ). 

 

         
   

         𝑇  
 ( 62) 
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5.7. Potência útil (  ) 

 

 A potência útil é calculada usando a Equação (63). 

 

               ( 63) 

 

 

5.8. Potência absorvida pela panela (    ) 

 

 Usamos a Equação (64) para encontrar a potência absorvida pela panela. 

 

         𝑇               ( 64) 

 

 

5.9. Potência perdida pela panela (      ) 

 

 A potência perdida é calculada pela Equação (65) ou (68). Na Equação (65), 

considera-se a temperatura externa da panela (𝑇  ) ou temperatura dentro da caixa (𝑇  ), 

a temperatura ambiente e o coeficiente de convecção externo ou coeficiente de 

transferencia da panela (Fig.5.1). 

 

              𝑇   𝑇     ( 65) 

 

𝑇   𝑇   ( 66) 

 

     2      ( 67) 

 

 Segundo Souza (2014), calculando a potência convectiva perdida pela panela, 

considera-se um valor correspondente a cerca de 15% da potência absorvida pela panela. 

Considera-se esta taxa de percentual como a energia perdida pela panela usada. Então, 

utiliza-se a Equação (68) para o desenvolvimento deste trabalho (Fig.5.1). 

 

                 ( 68) 
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5.10. Procedimento Operacional 

 

 Depois da construção do fogão, o teste foi realizado em um dia, foram levados 

em consideração os seguintes parâmetros. 

 

 Temperatura ambiente do lugar em questão (medir cada 20 minutos e anotar); 

 Temperatura interna do fogão (medir cada 20 minutos e anotar); 

 Temperatura da água na panela (medir cada 20 minutos e anotar); 

 O tempo da ebulição da água; 

 Tempo levado para cocção (anotar); 

 Tipo de comida a ser cozido e a quantidade usada; 

 As horas da construção do fogão solar e os passos; 

 A condição do céu; 

 Tipo de panela usada, tomando em conta as dimensões (diâmetro, altura). 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

 

 

6.0. Processo de montagem do fogão solar proposto 

 

Para a modelagem do fogão solar tipo caixa com a panela no meio e fazer o 

ensaio dele, primeiramente construímos o fogão, tendo em conta as medidas dos 

parâmetros. No processo de fabricação, usamos duas caixas de papelão de diferente 

tamanho e colocar-se uma dentro da outra. 

Medição das caixas para a construção do fogão (Anexo-1), corte das abas de 

cima das caixas e colagem das abas da parte de baixo com cola,  para que ela tenha mais 

firmeza (Fig.6.1). 

 

 

   

Fig.6. 1 - Medição, corte e colagem das caixas. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

Montagem do papel alumínio nas caixas: o papel alumínio servirá para refletir a 

radiação solar no corpo da panela e faz com que se aumenta a eficiência do tempo do 

cozimento no fogão solar. Todo o fundo e as laterais da caixa interna serão cobertos com 

o papel alumínio. A utilização do isopor como isolamento térmico, permite poupar 

energia e servirá para diminuir as perdas térmicas no fogão solar. Na caixa maior o isopor 

é colado ao fundo como suporte da caixa pequena (Fig.6.2). 
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Fig.6. 2 - Montagem do papel alumínio e o isopor. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

Finalização da montagem das caixas uma dentro de outra: para um acabamento 

melhor do contorno acima das caixas (retângulos vermelhos), pode-se colocar uma borda 

de papelão por cima das caixas. Em seguida, monta-se a grelha onde vai ficar a panela, o 

corte do vidro e a caixa onde vai ficar o vidro, para fazer a tampa que vai acima da caixa. 

E a finalização do fogão solar tipo caixa com a tampa do vidro acima da caixa (Fig.6.3). 

 

 

          

Fig.6. 3 - Montagem das caixas uma dentro de outra, corte do vidro e a finalização 

do fogão solar. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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No experimento, para a obtenção de un foco pontual na base da panela, ou seja, 

para obter uma zona poderosamente iluminada na base da panela, é usada um prato feito 

de alumínio de forma parabólica que conduz ou reflete a radiação solar incidente na 

direção da base da panela (Fig.6.4). 

 

 

 

Fig.6. 4 - Demonstração do foco pontual na base da panela. 

Fonte: NETO (2011, p. 46, 47) 

 

 

6.1. Medir a radiação solar na região em questão 

 

 Entrar no Google Maps e localizar o lugar em questão (Haiti, Porto-Principe), a 

Latitude       2 e a longitude    2 2 . 

Localizamos a hora do levantamento do sol e o por do sol no Haiti, usando “Sun 

path chart program” da “University of Oregon Solar Radiation Monitoring Laboratory”. 

Este “software” cria gráficos segundo o caminho do Sol do país em questão. Leva em 

conta as datas típicos. As horas são plotados usando o tempo padrão do local ou a hora 

solar, ou seja, dados geográficos como latitude e longitude específico da localização 

(UNIVERSITY OF OREGON, 2007), (Fig.6.5). As linhas de cor vermelha representam 

as horas nas curvas e as linhas de cor azul representam as curvas do trajeto do sol no 

Haiti. 
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Fig.6. 5 - Gráfico mostrando o levantamento do sol e o por do sol durante um ano. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Para a simulação matemática, usamos          𝑚  que é escolhida às      da 

manhã na (Fig.2.6) e uma temperatura média de 2      durante um ano com base em 

NASA. Usamos a radiação e a temperatura média como parâmetros de início no modelo.  

 

 

6.2. Os dados de entrada no modelo 

 

 

Tabela 3 - Especificações do sistema e dados de entrada. 

 

Símbolo valor Unidade  

 𝒂𝒃𝒔        𝑚   

 𝑻𝒗𝒔        𝑚   

𝒆𝒂𝒃𝒔  𝒆𝒗     2 𝑚  

𝒉𝒄𝒐 𝒅   2  𝑊  𝑚     

𝒉𝒄𝒐 𝒗       𝑊  𝑚     

          𝑊 𝑚   

 𝒂𝒃𝒔 𝑻𝒗𝒔   𝒂𝒃𝒔 𝑻𝒗𝒔  𝑻𝒗𝒔     - Valor usado pelo autor (ALI & al 2010) 

 𝒇   𝒇 𝒂𝒃𝒔 𝑻𝒗𝒔     - Valor usado pelo autor (ALI & al 2010) 

 𝒂               Valor usado pelo autor (Melo, 2008, P.60) 

               𝑊𝑚       

      𝑻𝒗𝒔     - Valor usado pelo autor (ALI & al 2010) 

        𝑻𝒗𝒔     - Valor usado pelo autor (ALI & al 2010) 

∑𝒉𝒄𝒐 𝒅 𝒂 𝒂𝒎𝒃  𝒊

 

𝒊  

 
   2  𝑊  𝑚     

𝑻𝒐 2        NASA 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

Tabela 4 - Densidade média e Calor específico dos itens usados. 

 

 Densidade média ( ) ( 𝒈 𝒎 ) Calor específico ( ) (    𝒈   ) 

 𝒊𝒅 𝒐 2     2  

  𝒖𝒎  𝒊𝒐 2        

 𝒈𝒖𝒂           

          

 𝒐𝒃 𝒆          
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Entramos os parâmetros da “Tabela 3,4” encontrados nas Equações do Capítulo 

5 para calcular os parâmetros da temperatura, do calor em fluxo e da eficiência do fogão 

solar proposto. Alguns dos parâmetros foram levados nos catálogos dos fabricantes; 

outros são coeficientes que pesquisadores já utilizaram – encontrados na literatura 

científica – e os outros são medidas tomadas do fogão solar construído. Usamos o 

“Software” matemática para a simulação. 

 

 

6.3. Dados obtidos 

 

Tabela 5 - Simulação do fogão solar construído. 

 

 Valor Unidade 

Altura   2   𝑚 

Comprimento   2  𝑚 

Largura   2  𝑚 

Diâmetro da panela      𝑚 

Altura da panela       𝑚 

Quantidade de água usada     
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

 

Fig.6. 6 - Variação de temperatura do fogão solar construído. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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No resultado da simulação da (Fig.6.6), a partir de 100  a curva da água não é 

considerada. Na equação da variação da temperatura da água usamos o coeficiente 

específico da água para ter o resultado até o ponto de ebulição. Ao chegar a 100  a 

temperatura da água fica constante durante um intervalo de tempo até que acontece a 

mudança de fase (Tabela 6), (Fig.6.7). Depois de acontecer a mudança de fase teria que 

usar outro coeficiente do calor específico, que seria o coeficiente do calor específico da 

vaporização da água. 

 

 

Tabela 6 - Tempo estimado para a ebulição da água na simulação do fogão 

construído. 

 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

 

Fig.6. 7 - Ponto de ebulição da água. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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A energia acumulada a água quando chega no ponto de ebulição durante o 

processo de mudança de fase, pode ser determinada pela Equação (69) ilustrada pelo 

processo na (Fig.6.8). Mas não consideramos a Equação (69) no presente trabalho, 

usamos a Equação (58) para determinar o      que soma o calor sensível com o calor 

latente. Depois de acumular a quantidade de energia, volve a aumentar a temperatura da 

água. Nesta variação de temperatura vai ter que usar outro coeficiente de calor específico, 

que será o da vaporização da água. 

 

𝑚          𝑇                𝑇      𝑇                                (𝑇          
  𝑇   

 )  

                              𝑇       
  𝑇   

                                      (𝑇             
  𝑇   

 )  
( 69) 

 

                     𝑚        
    𝑇     ( 70) 

 

 

 

Fig.6. 8 - Ilustração da acumulação de energia pela variação da temperatura da 

água. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

A (Fig.6.6) simulada pelas Equações do balanço energético do fogão solar no 

capítulo 5, vale se não tem comida dentro da panela. Se tivesse a variação da temperatura 

iria ser diferente. A variação da temperatura varia em relação ao tipo de comida cozinada 

no fogão. 
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6.4. Potência do fogão proposto e simulado e a energia em trânsito 

 

Para determinar a potência e a energia em trânsito no fogão solar construído, é 

usado a temperatura máxima do aquecimento do ar na caixa na (Fig.6.6). No calculo de 

calor que precisamos para tal aquecimento e a potência do fogão construído e simulado, é 

usada a Equação (58), (59), (Fig.6.9). 

 

 

 

Fig.6. 9 - Estimação da variação da taxa de calor e a potência do fogão simulado. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA
8
 

 

 

6.5. Quantidade de calor que precisa para a ebulição e a vaporização de 1  de água 

no fogão solar simulado 

 

A quantidade de calor que precisa para a ebulição de 1  de água, ou seja para a 

variação de temperatura, é usada a Equação (54) do calor sensível e para para mudança 

de fase da água, ou seja, para a vaporização é usada a Equação (55) do calor latente. 

Convertendo o volume de água que é 1 , em massa obtemos 1000 . Substituindo os 

valores nas Equações, o calor para a ebulição da água é igual a (   74,4     ) e para a 

vaporização (    540     ). 

                                                           
8
 Usando a temperatura do ar dentro da caixa, chegamos a ter uma estimação da quantidade de calor e da 

potência do fogão solar simulado operando. A linha azul representa a variação do calor e a bola vermelha 

representa a variação da potência. Em seguida na “Tabela 8”, são apresentadas a quantidade de calor 

máximo e a potência máxima do resultado do fogão solar simulado. 
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Para o cálculo da quantidade de calor total no processo da ebulição e 

vaporização é usada a Equação (58) que é a soma do calor sensível com o calor latente. 

Substituindo os valores na Equação e obtemos (∑                ), (Tabela 7) & 

(Fig.6.10). 

 

 

Tabela 7 - Dados da relação de temperatura entre a quantidade de calor que precisa 

para a ebulição de um litro de água até o ponto da sua mudança de fase, no fogão 

proposto e simulado. 

 

 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

 

Fig.6. 10 – Apresentação da curva de aquecimento da água até o ponto da 

vaporização. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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6.6. Resumo dos resultados da simulação 

 

Na “Tabela 8” é apresentada o resumo dos parâmetros calculado pelo fogão 

solar construído e simulado pelo” Software” matemática. O tempo usado na simulação é 

equivalente a 5h56 ou 20000 segundos. 

 

 

Tabela 8 - Resumo dos parâmetros térmicos obtidos do fogão solar proposto. 

 

Parâmetros Resultados Unidade 

𝑇𝑇   (máxima) ~ 95        

𝑇    (média) ~2           

𝑇  (máxima) ~ 255        

𝑇    (máxima) ~250        

𝑇   (máxima) ~187,5        

𝑇    (máxima) ~225 (para a ebulição da água, 

consideramos só até 100 ) 

       

𝑇  
 

 (máxima) ~237,5        

  (máxima) para o aquecimento do ar na 

caixa 

~96      

   (ebulição da água até 100 ) ~          

     𝑜     (vaporização da água) ~         

∑      ~           

        ~       

   0,85   

   0,77   

   0,654   

   (7h35)        𝑊 𝑚  

   (média)     2  𝑊 𝑚  

𝑇 𝑚 𝑜 𝑑         𝑜 𝑑       2       

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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6.7. Procedimento experimental 

 

 

6.7.1. Testes realizados para o tempo da ebulição da água e da variação de 

temperatura ambiente, água e do ar dentro da caixa. 

 

Realizamos dois testes, o primeiro foi realizado no dia 23/06/2016 em um 

período de 10h50 às 15h30 (Tabela 9) & (Fig.6.11) e o segundo no dia 24/06/2016 em 

um período de 9h35 às 14h15, aguardando o tempo de ebulição da água (Tabela 10) & 

(Fig.6.12). 

Colocamos 1 litro de água dentro da panela com a mesma dimensão usada na 

simulação e medimos a temperatura com um termómetro cada 20 minutos. Usamos uma 

panela feita de cobre de tampa transparente e a parte exterior pintada de preto. Em 

seguida, é apresentado o comportamento assumido pelos parâmetros medidos durante o 

ensaio. 

 

 

Tabela 9 - Dados levados da temperatura da água no primeiro dia de teste 

(23/06/2016). 

 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Fig.6. 11-Variação da temperatura da água no primeiro teste (dia 23/06/2016). 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

No primeiro teste, devido ao tempo que estava muito fraco, o Sol não era 

suficiente neste dia para levar a temperatura ao ponto de ebulição da água. Pode ser visto 

na “Tabela 9” às 15h30 a temperatura chega a 61 . 

 

 

Tabela 10 - Tempo de ebulição da água no fogão construído e a temperatura 

ambiente, da água e do ar dentro da caixa durante o experimento em condição 

solarimétrica não suficiente (dia 24/06/2016). 

 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Fig.6. 12 - Variação da temperatura ambiente, da água e do ar dentro da caixa 

durante o processo de ensaio no fogão construído em condição solarimétrica não boa 

(dia 24/06/2016). 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

Pode ser visto na “Tabela 10” que o tempo para a ebulição da água na 

quantidade de um litro correspondeu em torno de 6 horas, ainda que a condição 

solarimétrica era insuficiente. Comparando com outros fogões, por exemplo: o fogão a 

lenha e convencional a gás, o tempo obtido é muito inferior ao tempo de ebulição deles. 

O tempo da ebulição de um litro de água em fogão a chama com temperatura em torno de 

800°C, é de aproximadamente 12 minutos.  

Comparando a temperatura ambiente da (Fig.6.13) obtido no estudo realizado 

por (ALI, KAMEL, et al., 2010), pode ser visto, é quase a mesma da temperatura 

ambiente do Haiti ilustrada na (Fig.6.12), ainda que no dia o céu não era muito bem 

ensolarado, ou seja, a condição solarimétrica não era boa. O resultado experimental da 

temperatura do ar dentro da caixa é totalmente diferente da temperatura da simulação, por 

causa de alguns parâmetros que não correspondem. 
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Fig.6. 13 - Temperatura ambiente (𝑻𝒂𝒎𝒃)) e da placa absorvente (𝑻𝒂𝒃𝒔). 

Fonte: ALI, KAMEL, et al., (2010) 

 

 

6.7.2. Teste de cocção de alimento 

 

Pela avaliação da capacidade térmica da utilização do fogão solar, é realizado o 

ensaio de cocção de um alimento. O teste foi realizado com o céu não muito bem 

ensolarado. O alimento escolhido é de 1 libra equivalente 453,59 gramas de arroz e 

colocado na panela com uma quantidade de água correspondente a 1 . Após a água ter 

entrado em ebulição, acrescentou-se o arroz e outros ingredientes. A (Fig.6.14) apresenta 

o processo de cozimento do arroz e o mesmo após o cozimento. 

 

 

  
Fig.6. 14 - Ilustração do processo de cocção e após de ser cozido. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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O tempo total de cocção do arroz foi correspondente à 06h45min, onde a 

chegada da água ao ponto de ebulição levou cerca de 6 horas e o cozimento do arroz por 

volta de 45 minutos. 

 

 

6.7.3. Estimativa do tempo de conservação de comida no fogão 

 

Depois de terminar o ensaio do fogão solar construído para ter critérios de 

temperaturas e outro mais, realizamos outro teste com o fogão para saber quanto tempo 

pode levar para conservar uma comida quente. O passo a passo do teste foi o seguinte: 

depois do cozimento do arroz em um fogão convencional, colocamos a comida em um 

recipiente e levamos para o interior do fogão solar medindo a temperatura a cada 20 

minutos (Tabela 11) & (Fig.6.15). 

 

 

Tabela 11 - Tempo de conservação do fogão construído. 

 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Fig.6. 15 - Medição da temperatura durante o fogão não está operando. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

6.8. Análise do custo, da durabilidade e a estimação do tempo de construção 

 

O custo das peças foi estimado em Gourde (HTG) e convertido em Real (R$). A 

vida útil do fogão solar proposto depende da qualidade das peças oferecidas por cada 

fabricante, bem como dos cuidados no manuseio do fogão (Tabela 12, 13). 

 

 

Tabela 12 - Planilha de custo das peças por unidade, bruto e a durabilidade. 

 

Descrição Custo total em 

Gourdes 

(HTG) / 

Unitário 

Custo total 

em Reais 

(R$) / 

Unitário 

Quantidade 

usada 

Custo Total 

(R$) 

Tempo 

estimado 

Argumento 

Caixa de 

papelão 
50 2,76 2 5,52 2 ou 6 

meses 

Depende da 

utilização 

Vidrio 200 11,05 1 13,81 5 ou 10 

anos 

Tempo 

indeterminado 

Pintura 100 5,52 1 5,52 1 ou 3 

anos 

Depende da 

utilização 

Isopor 250 13,81 2 27,64 8 meses e 

1 ano 

Depende da 

utilização 

Papel 

alumínio 
60 3,31 2 6,63 15 ou 25 

anos 

- 

Cola (glue) 100 5,52 2 11,05 8 ou 12 

meses 

Tempo 

indeterminado 

Total  41,97  70,17   

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Tabela 13 - Tempo estimado para construir o fogão. 

 

Descrição Tempo estimado 

Cortar o isopor e as coberturas a cima 50 

Montar o isopor nas caixas do papelão 50 

Montar o papel alumínio na caixa do papelão 35 

Colagem das coberturas abaixo da caixa 50 

Pinturar dentro da caixa 30 

Montar o vidro 55 

270 Tempo total 

estimado (min) 

4,5 Tempo total 

estimado (h) 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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6.9. CONSIDERAÇÕES 

 

Teoricamente, a temperatura simulada é bem diferente que a temperatura real do 

ensaio na determinação da variação da temperatura da água e do ar dentro da caixa 

(Fig.6.16, 6.17).  

 

 

 

Fig.6. 16 - Comparação do resultado simulado e experimental da temperatura da 

água. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

 

Fig.6. 17 - Comparação do resultado simulado e experimental da temperatura do ar 

dentro da caixa. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Esta diferença é devido a alguns dos parâmetros das peças utilizadas na 

construção do fogão, que não são os parâmetros exatos do que encontramos nos catálogos 

dos fabricantes; pelas condições climáticas do dia do teste (o céu não estava ensolarado 

durante o tempo do ensaio); além do que, é possível que tenha havido perda lateral pela 

caixa de papelão, bem como junto ao vidro e perda de raios que deveriam ir somente à 

direção da base da panela (Fig.6.18). 

 

 

 

Fig.6. 18 - Perdas no fogão solar construído. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

Houve perda de calor na panela feita de cobre. O cobre conduz 97% do calor 

captado e o percentual restante se perde, ainda assim, é o mais indicado por resistência à 

corrosão, capacidade de transferência de calor e pela salubridade. O alumínio conduz 

50% do calor captado e o ferro apenas 11%. 

O fogão proposto e simulado leva aproximadamente 141.67 minutos para a 

ebulição de 1   água operando em um dia de céu limpo. Experimentalmente, em um dia 

de céu nublado, o fogão leva aproximadamente 6h para a ebulição de 1  água. 

Recalculando o tempo de ebulição da água, utilizamos a Equação (71), para 

justificar e comparar o resultado da simulação do tempo de ebulição da água, da equação 

diferencial usada no capítulo 5. Pode ser visto na “Tabela 15”, que o tempo levado é 

quase o mesmo. 

 

   𝑚             ( 71) 
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                           ( 72) 

 

    (
 

    
)   

   

g  
 ( 73) 

 

          
   

g  
      ( 74) 

 

            ( 75) 

 

            ( 76) 

 

   𝑡     ( 77) 

 

Usamos uma radiação total média, equivalente a     2  𝑊 𝑚 , (Anexo-2). 

 

    2  𝑊 𝑚          𝑡             ( 78) 

 

 𝑡  
          

    2  𝑊 𝑚        𝑚 
 ( 79) 

 

 𝑡  
       

           
 ( 80) 

 

 𝑡            ( 81) 

 

 𝑡  2      ( 82) 

 

 

Tabela 14 - Comparação de resultado para justificar a equação diferencial usada. 

 

 𝒕 da simulação da água 𝟐    𝒉 

 𝒕 da teoria 2      
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Apesar de as temperaturas serem diferentes, o fogão construído e simulado pode 

ser competitivo com outros fogões solares similares já fabricados. A temperatura da 

panela está na faixa requerida para aquecimento de água, cozimento, assamento e outros 

mais. No ensaio pode ser visto que o fogão construído e simulado pode ser usado como 

um dispositivo para manter o alimento quente durante um tempo. Em concordância com a 

(Fig.6.15) mostra-se que a comida dentro do fogão seguirá aquecida em torno de 5h. 

No levantamento dos dados de custo, durabilidade e eficiência; bem como no 

ensaio da cocção e na conservação do alimento quente, o tempo levado pelo fogão 

representa um parâmetro comparativo para que se possa demonstrar a viabilidade da 

utilização de um simples fogão solar e de sua competitividade com os outros fogões de 

lenha que são bastante usados na sociedade haitiana e no mundo. Pode ser visto que o 

custo de fabricação do fogão construído está em torno de R$ 70,17. A idéia é atrair a 

atenção das pessoas a esta tecnologia que pode ser inovada constantemente. 

O fogão solar construído e simulado, num dia de céu limpo, não só é capaz de 

cozinhar sem poluir como também esteriliza a água em menos de 95 minutos quando a 

água atingir uma temperatura de 65 ºC. De forma ilustrada na (Fig.3.16), apresenta-se 

como uma temperatura de 65 ºC é capaz de matar todos os microorganismos capazes de 

causar alguma doença e café pode ter feito a 85   . 

A utilização de fogões solares pode provocar uma verdadeira revolução na 

contribuição de diminuir de problemas de saúde no país. Em localidades onde não existe 

água potável para os habitantes, pode-se utilizar a energia solar através do fogão solar 

para desinfetar águas contaminadas. 

Para a inserção e o fluxo constante do fogão solar no Haiti, o setor industrial 

pode assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento, bem como organizações não 

governamentais (Ong´s) e o governo. Embora o cozimento solar seja economicamente 

viável, as populações mais pobres precisam de apoio financeiro para adquiri-los.  

Em virtude da utilização sistemática da lenha, pode-se notar que em muitas áreas 

do Haiti a madeira de combustível tornou-se escassa. O país é beneficiado pela radiação 

solar de modo interessante em todos os seus territórios, de modo que, o projeto de 

incentivo ao cozimento solar, pode preferencialmente ser feito de forma comercial e 

apoiado pelo governo. 
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Uma mudança de hábito relacionado à cocção dos alimentos é muito importante, 

uma vez que, os hábitos e práticas culturais são os principais motivadores do uso do 

fogão à lenha. Contudo, a escassez da madeira leva ao aumento do preço do carvão, o que 

já está afetando a economia das unidades residenciais. 

Ainda que o fogão solar leve maior tempo no processo de cozimento deve-se 

ressaltar seus aspectos positivos à população, tais quais: utilização de energia limpa, 

gratuita e amplamente disponível. A utilização do fogão solar contribui para a 

preservação da natureza e melhora a saúde dos usuários pela ausência de poluentes. Além 

disso, tem como característica a preservação do sabor e dos nutrientes dos alimentos. 

Deve-se levar em conta que em dias nublados pode-se substituir o fogão solar 

proposto, por outro fogão/forno convencional para o cozimento.  

Do ponto de vista da sustentabilidade para o Haiti, o presente projeto é 

considerado sustentável e viável. Ecologicamente correto, economicamente viável e 

socialmente justo. Seriam necessárias políticas para a propagação da ideia com foco em 

mudanças culturais relativas ao uso da lenha e carvão para a cocção dos alimentos 

(Fig.6.19). 

 

 

 

Fig.6. 19 - Apresentação do princípio da sustentabilidade. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Sustentabilidade Social: Visa melhorar a qualidade de vida da população. É um 

dos mais importantes para a mudança nos panoramas da sociedade. 

Sustentabilidade Ecológica: Com a degradação do meio ambiente, não há 

sustentabilidade; o ser humano abrevia o seu tempo de vida, não há nenhuma garantia 

para o futuro, ou seja, o futuro é insustentável. 

Sustentabilidade Econômica: No caso da sustentabilidade econômica do fogão 

proposto, consideramos que pelo fato de as peças para construção serem baratas, cada um 

pode ter ou construir o seu próprio fogão sem gastar muito dinheiro. Além disso, não 

haverá a necessidade de compra de gás, carvão vegetal ou lenha para o cozimento. Deste 

modo, o fogão solar pode ter um papel importante à contribuir para com a sociedade 

haitiana. 

No contexto de análise a variação da temperatura da água e do ar no topo da 

panela, é realizada outra simulação com medidas diferente da área de caixa do fogão solar 

usada anteriormente na modelagem. Ilustração das medições na “Tabela 15” e 

comparação dos resultados (Fig.6.20, 6.21). 

 

 

Tabela 15 – Medições das áreas das caixas. 

 

 Valor (maior área) Valor (menor área) Unidade 

Altura   2     2   𝑚 

Comprimento    2    2  𝑚 

Largura   2     2  𝑚 

Diâmetro da panela           𝑚 

Altura da panela             𝑚 

Quantidade de água usada       

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Fig.6. 20 - Resultado da Simulação de temperatura da água e do ar no topo da 

panela da caixa do maior área. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

     

 

Fig.6. 21 - Resultado da Simulação de temperatura da água e do ar no topo da 

panela da caixa do menor área. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Comparando o resultado encontrado da simulação, pode ser visto diferença entre 

a variação da temperatura da água e do ar no topo da panela, pela utilização de duas  

caixas de diferentes dimensões. Na caixa do maior dimensão de área, a temperatura da 

água é mais elevada do que a temperatura do ar no topo da panela e na caixa do menor 

dimensão de área, a temperatura do ar no topo da panela é mais elevada do que a 

temperatura da água.  

É considerado um “Razão de Aspecto/Aspect Ratio” para descrever a relação 

proporcional entre as medições (comprimento e largura) das ambas caixas (Fig.6.22). 

 

 

 

Fig.6. 22 - Imagem que descreve a relação proporcional entre as medições das ambas 

caixas. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

A Equação (83) é da caixa de menor área, onde (  ) é a Razão de Aspecto, ( ) é 

o comprimento da caixa, ( ) é a largura da caixa e ( ) é a altura. A Equação (85) é da 

caixa de maior área. 

 

   
  

   
  

 𝑇  

  
 ( 83) 
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  2    2 

       
    2    ( 84) 

 

    
    

   
  
 
 𝑇    

   
 

  

( 85) 

 

    
   2    2  

       
       

( 86) 

 

  

        ( 87) 

 

        𝑜   𝑜 𝑜   𝑜    
   

  
 
     

   2 
     ( 88) 

 

Comparando o tempo de ebulição da água do fogão construído com fogão 

convencional a gás e outro fogão solar existente, pode ser visto que perde-se bastante 

calor, principalmente, pelo uso do papelão (Fig.6.23). 

 

 

 

Fig.6. 23 - Comparação do tempo de ebulição da água do fogão construído com 

outros tipos existentes. 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

600 
900 

3600 

8500 

Fogão
convencional a gás

Fogão solar
parabólico

Fogão solar,
construído a partir
de uma sucata de
fogão a gás tipo

caixa

Fogão solar
proposto,

construído com
papelão tipo caixa

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

h
 (

s)
 



109 
 

6.10. SUGESTÃO PARA FUTURO TRABALHO 

 

 

A partir da comparação dos resultados do modelo matemático e do ensaio, 

considera otimização da solução: 

 

1. Utilizar um tipo de vidro mais eficiente e aperfeiçoar o modelo matemático do 

vidro, inserindo na equação do balanço energético do vidro o fator de 

refletividade da radiação transmitida dentro fogão, que parte dela vai ser refletida 

novamente no vidro e a equação a seguir que é ilustrada na figura: 

 

 

 

 

2. Modificar o tamanho do Isopor, usando isolante quase perfeto nas paredes e no 

fundo; 

 

3. Utilizar placa refletora mais eficiente e estender o cálculo com um novo modelo 

matemático, que permite conduzir a radiação incidente num ponto direto na base 

da panela; 

 

4. Estudo e teste, usando o sal de cozinha no interior do fogão, no fim de análise do 

balanço energético no fogão e a sua eficiência, minimizando o tempo de 

cozimento. 
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6.11. CONCLUSÃO 

 

 

A ideia central deste trabalho é apresentar uma alternativa ótima que seja 

eficiente para o cozimento no setor residencial do Haiti. Em um país com níveis de 

radiação solar elevada quase constante em todos os lugares, a inserção de tecnologia solar 

pode se tornar indispensável ao uso diário dos cidadãos.  

O uso do fogão solar é uma alternativa economicamente vantajosa, pode ser 

considerada uma solução ideal para a crise da lenha no país. Os gastos estão restritos à 

compra/construção, após este, não são necessários gastos com energia para cozinhar. 

Alternativas deste modo são de grande importância para países como o Haiti, de modo 

que, a energia é diretamente produzida no ponto de consumo. 

No fim da análise, ainda que os resultados sejam muito diferentes, pode ser visto 

o resultado da modelagem obtida a partir da utilização do “software matemática”, de 

modo que, é satisfatório para ebulição de água, cozimento e outros mais.  

O resultado experimental não foi satisfatório ainda que chega no ponto de 

ebulição e chega a cozinhar, mas, como no dia do ensaio a condição solarimétrica era 

insuficiente e nas paredes do fogão tenha bastante perda, levou-se muito tempo para 

cozinhar. 6h45 cozinhando, mostra-se pelo resultado do ensaio, o fogão solar construído 

não é razoável. Comparando o resultado da simulação do fogão solar construído com 

outros resultados na literatura de fogão solar do tipo caixa, mostra-se viável a utilização. 

O fogão solar tipo caixa proposto, estudado e simulado, pode minimizar 

problemas ecologicos, principalmente referentes ao desmatamento pelo forte uso da lenha 

na sociedade haitiana. O ponto importante e a positividade deste trabalho é a sua função 

social no Haiti, ou seja, pela sua boa relação de custo e benefício para o país e usuários. 

Segundo a análise da comparação do resultado simulado com o resultado 

experimental, o projeto de melhorar a eficiência do fogão solar proposto é viável, desde 

que sejam feitas as alterações necessárias nas peças da construção do fogão, durante um 

dia é possível obter altas temperaturas. 
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ANEXO-1 

 

1- Fogão solar desenhado com DesignSpark Mechanical  
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1.0- Vista frontal do fogão solar 

 

 

 

1.1- Vista lateral do fogão solar 

 

 

 

1.2- Vista superior do fogão solar 

 

 

 

 



119 
 

ANEXO-2 

 

1- Radiação Difusa, direta e global durante um dia do céu limpo no Haiti. 
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ANEXO-3 

 

1- Radiação solar média de Haiti por região/departamento kWh/𝒎𝟐/dia 
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ANEXO-4 

 

1. Tipos de fogões solares  

 

 

Fonte: SAXENA, VARUN, et al., (2011, p. 3303) 


