
FOGÃO SOLAR DE
PAPELÃO

A panela ou vasilha que vai ser utilizada deve 
ser de cor escura e além disso ser colocada 
dentro de um saco plástico tipo para 
cozimento, para diminuir as perdas de calor, 
concentrando todo calor captado, apressando 
o cozimento dos alimentos. 

Coloque os alimentos na vasilha quando a 
radiação solar do dia estiver intensa, marque 
a hora e observe o sol fazer seu papel de fonte 
maior de energia gratuita.



DETALHES DA CONSTRUÇÃOCONTEXTUALIZAÇÃO

A imagem abaixo mostra a posição que o 
fogão ficará quando em funcionamento. 
Sempre acompanhando a radiação solar. Os 
lados que devem ser  movimentados 
acompanhando a radiação solar são: A/D, 
B/C, G/F.
Estas abas devem estar orientadas para que a 
radiação solar chegue  nos lados da vasilha 
através do reflexo na vasilha que esta com os 
alimentos que irão ser cozidos.

Escolha um caixa de papelão (figura 1) com a 
altura BC maior do que a largura DC. Por 
exemplo, fogão solar medidas — BC = 30 cm, 
DC = 23 cm e CG = 25 cm.

Corte fora as abas da caixa. Em seguida corte 
as juntas ao longo de FG e GC. Faça o mesmo 
no outro lado ao longo de EH e HD. 

Os cartões desdobrados formam uma 
planificação contendo cinco retângulos 
conforme mostrado na figura 2 (as letras que 
aparecem duas vezes indicam dois pontos 
que eram um mesmo ponto antes do corte. 

Se o cartão for fino, reforce o retângulo CDHG 
colando uma outra peça retangular de 
papelão para obter um melhor isolamento do 
fundo da vasilha. Cole uma folha de alumínio 
em cada um dos lados dos cinco retângulos (o 
lado interno da caixa original).

Diminuir o gasto com o uso de energia paga 
para cozinhar, aquecer água entre outros faz 
parte de atitudes de muitas família 
preocupadas em economizar e diminuir seus 
impactos ambientais.

O sol nosso de cada dia é uma grande fonte 
de energia gratuita que chega em todos os 
ambientes, desde que se permita.
Aproveitar o potencial energético desta 
grande fonte deve ser uma prioridade, logo se 
faz necessário o uso de tecnologias 
adaptadas e adequadas para este fim.

Este folheto pretende apresentar uma destas 
tecnologias. É o fogão solar feito com caixa de 
papelão e papel alumínio ou qualquer outra 
fonte refletora da luz solar.

A quantidade de luz solar e a incidência dos 
raios é que vão proporcionar a eficiência 
desta tecnologia. Quanto mais sol e o local 
mais apropriado e direcionado, mais 
eficiência do aparelho.

É claro que em dias nublados a eficiência e a 
eficácia diminuem radicalmente, sendo 
aconselhado o uso de outras tecnologias para 
este fim.

Aprenda com o sol, sua posição nas 
diferentes estações do ano, e tire proveito 
desta grande fonte energética gratuita.
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