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RESUMO 
 
 

Estudos Preliminares com Fogão Solar Atualmente a procura de recursos para a construção de 
meios alternativos de energia tem sido significativa. A partir daí, vários projetos que envolvem 
esse tipo de sistema auto-sustentável são elaborados por estudantes e pesquisadores, visando 
o aproveitamento de fontes renováveis disponíveis na natureza principalmente em lugares 
afastados e com poucos recursos disponíveis à população. Para trabalhar e aplicar os 
conceitos de conservação/transferência energia, com alunos do ensino médio, foi proposta a 
construção de um fogão solar com materiais recicláveis, que tem por finalidade aproveitar a luz 
solar que chega a superfície terrestre para o aquecimento de água. Entretanto, antes que fosse 
desenvolvida uma atividade didática para os alunos, optou-se por realizar o experimento e 
avaliar quais questões poderiam ser exploradas em sala de aula. Assim, para o 
desenvolvimento deste tipo de atividade, com alunos de ensino médio, o arranjo experimental 
envolvido deve ser composto por materiais de baixo custo e de fácil acesso. Contudo, na 
construção do fogão foi utilizada uma antena parabólica DHT, com diâmetro de 60 cm, obtida 
em uma loja de sucata, revestida com papel alumínio. A escolha da antena parabólica deve-se 
ao fato de que, quando ela está apontada para o sol, toda a radiação que chega até ela é 
refletida em direção ao foco do fogão. Como recipiente foi utilizada uma lata de alumínio 
pintada com tinta preta fosca, para que houvesse uma maior absorção da radiação solar que 
chega até ela. Foi escolhido um dia de céu claro e sem nebulosidades para a realização do 
experimento. Posicionou-se o fogão (antena) em direção ao sol. Com o auxílio de um 
multímetro digital, na configuração de termômetro utilizando um termopar, e um termômetro 
infravermelho, foram acompanhadas as variações de temperatura, tanto da água quanto da 
lata, em função do tempo. Com este arranjo foram realizadas diversas medições exploratórias, 
para verificar a melhor configuração e procedimentos a serem adotados. Verificou-se que a 
massa de água variou em torno de 200g. Também foi estudada a influência na temperatura 
com a utilização de um suporte de vidro. A partir das medições exploratórias verificou-se que o 
melhor procedimento experimental envolvia uma massa de água de 200g, apenas com a 
latinha, e medições de temperatura realizadas a cada 1 minuto em 30 minutos. Além disso, 
para fins didáticos, e determinar o eventual ganho com a utilização do fogão solar, foi realizado 
o mesmo experimento com o recipiente deixado exposto diretamente ao sol (sem o fogão 
solar). Com os resultados obtidos verificou-se que o aumento de temperatura em função do 
tempo, com o fogão solar, foi aproximadamente exponencial, sendo que a variação de 
temperatura obtida foi de 38,3 oC, em 30 minutos. No segundo experimento, sem o fogão solar, 
o resultado foi também exponencial com uma variação de 11,4 oC, 30 minutos. Deste modo 
concluímos que o fogão é mais eficiente. Entretanto esperava-se um resultado mais próximo ao 
da razão de áreas do recipiente e da antena, estimada em aproximadamente 46 vezes a mais 
do que se obteria no aquecimento sem o fogão. Além da realização do experimento pretende-
se, em sala de aula, fazer uma análise do balanço de energia deste sistema que envolve a 
radiação solar que chega ao topo da atmosfera terrestre e é transmitida pela atmosfera até a 
superfície do recipiente, o quanto de energia é perdido em forma de radiação e por convecção, 
por fim podemos determinar a eficiência do sistema.  


