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INTRODUÇÃO

Paradoxo do desenvolvimento econômico e social do 
Brasil atual: o não aproveitamento do potencial energético 
da radiação solar, particularmente da região nordeste.

Diversas possibilidades de exploração desta energia no 
sentido de melhorar as condições de vida da população e 
adequar melhor sua convivência social às características 
naturais notadamente da região nordeste.

Estudos científicos certificados internacionalmente e 
diferentes políticas de mobilização de várias ONGs revelam 
os mais diversos e eficazes aproveitamentos da energia 
fornecida pelo sol.



O potencial da energia solar no nordeste  brasileiro



Atlas de radiação solar do Brasil – Média anual típica radiação média anual 



Radiação média e variabilidade regional.
Radiação média mensal regional e variabilidade da radiação 

média diária para a região nordeste do Brasil.



Os diversos usos da energia solar

Fusão de materiais
Eletricidade através de ciclos têrmicos

Aquecimento de águas ou
Produção de vapor na indústria

Aquecimento de água em hotéis, residências, etc.



Eletricidade por células fotovoltaicas Desinfecção de solos

Ar climatizado, Produção de Gêlo e Geladeira



Neste trabalho destaca-se o aproveitamento do 
potencial térmico da energia solar para o cozimento de 

alimentos. 
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O Papel do Cozimento Solar na reprodução social e 
econômica das famílias 



Em termos dos recursos florestais, em 1989, a produção 
mundial da madeira, seja para uso industrial ou doméstica, foi 
de 3.500 milhões de metros cúbicos.

Desse total, cerca de 1.900 milhões são consumidos pelos 
países em desenvolvimento e, em aproximadamente 80% dos 
casos, são utilizados para fins domésticos (lenha).

Os dados do FAO-ONU constatam que, em 2000, entre 30 e 
40% da população mundial dependia de lenha para cozinhar 
seus alimentos, fomentando uma devastação de mais 960 
milhões de metros cúbicos por ano.

O problema da degradação ambiental



A questão de saúde pública

Dados da OMS indicam que, no mundo, a queima da 
biomassa, em ambientes fechados, está na origem de um 
dos principais problemas de saúde pública. 

Os índices de poluição resultantes da utilização de lenha 
nas residências e na cozinha representam uma dosagem 
particulada equivalente a vários maços de cigarro por dia.

A OMS sabe que combater uma forte fonte de poluição 
doméstica pode ajudar a diminuir as mais de 4,3 milhões 
de crianças que morrem vítimas de infecção respiratória 
todo ano no mundo.



A questão da gestão do trabalho familiar

Em diversas famílias de renda muito baixa, e 
notadamente nas regiões mais interioranas e rurais do 
Nordeste brasileiro, é comum observar-se uma forte 
movimentação de pessoas, principalmente de mulheres, 
para a realização da coleta diária de lenha e biomassa para 
realização do cozimento de alimentos.

Na maior parte das vezes, sob um sol forte e diante de 
uma vegetação cada vez mais escassa, tal tarefa consome 
horas de trabalho de uma ou mais pessoas da família.



As melhorias ao nível da renda familiar
e da qualidade de vida

A economia realizada nos gastos das famílias 
com a aquisição de lenha, do carvão ou mesmo 
do gás de cozinha repercute positivamente no 
orçamento das diferentes famílias. 



AS QUESTÕES DA TECNOLOGIA OBJETO 
DA PESQUISA

Do ponto de vista técnico, o artefato proposto nesta pesquisa consiste 
numa caixa retangular isolada e com a parte de cima envidraçada:

Fonte da Ilustração: www.spes.pt



A tampa da caixa, refletora, encarrega-se de concentrar a radiação 
dentro da caixa. Quando essa radiação entra na caixa, é absorvida 
pelo seu fundo, pintado de preto. A luz que entra é então em parte 
absorvida pelo metal e libertada por este sob a forma de calor. Como 
essa luz, já tem um comprimento de onda infravermelho, isso que não 
permite que ela volte a passar pelo vidro, pois este é opaco aos raios 
infravermelhos. 

Este simples artefato consegue atingir mais de 100ºC, conseguindo 
portanto cozer ou assar qualquer alimento. 

Os materiais para a confecção deste fogão solar são de baixo custo 
e de fácil acesso: vidro, papelão, papel alumínio e elástico.



A CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DAS INOVAÇÕES DE 
TECNOLOGIA SOCIAL

Gênese da discussão sobre tecnologias sociais.
Podemos definir “tecnologia social” como um “conjunto 

de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas 
e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas 
por ela, que representam soluções para inclusão social e 
melhoria das condições de vida”. (Instituto de Tecnologia 
Social, 2004).

Tecnologia social - “inovação social”.
A tecnologia de inovação social devem ser agrupadas 

outras três contribuições:
- a idéia de ator-rede
- a concepção do construtivismo social da tecnologia
- a metáfora do “tecido sem costura”



Inspirado em CSI (1991)



A CONSTRUÇÃO DA INOVAÇÃO SOCIAL JUNTO À
COMUNIDADE 

Comunidade da “Revoada” - São Cristóvão - Sergipe –
Brasil

Trata-se de pequena comunidade formada recentemente 
(anos 1980), composta aproximadamente de 500 residências, 
com uma população que tem renda familiar em torno de 1 
salário mínimo mensal, onde a origem da renda vem do 
trabalho informal e na sua maioria são incluídos no programa 
de renda mínima do governo federal.

Aproximadamente 50% da população vive em casa alugada 
e a média de moradores por domicílio é em torno de 4 
membros.

Quanto aos hábitos alimentares, a maioria consome água 
da torneira, faz três refeições diárias, sendo os alimentos 
mais freqüentes o café, pão, cuzcuz, carne, feijão, arroz e 
ovos.



Num primeiro momento tratou-se de realizar 
diversas discussões com a comunidade sobre as 
questões do desenvolvimento sustentável das 
comunidades, da importância das leis físicas na vida 
das pessoas, das diferentes formas de cozimento dos 
alimentos e sua relação com a energia, etc.

Estes temas diversos eram desenvolvidos em 
oficinas de sensibilização, num processo de 
educação ambiental.



A partir daí estabeleceu-se a descrição técnica do 
fogão solar proposto e a continuidade das ações 
propostas: divisão dos participantes em grupos, 
levantamento dos materiais necessários para sua 
construção, distribuição de tarefas, etc.

De posse dos materiais realizou-se o processo 
interativo de construção dos fogões.



Uma vez concluída a montagem dos fogões, era 
preciso testá-los e fazer as correções e adaptações 
necessárias para seu bom funcionamento.

Foram assim algumas vezes em que testamos os 
diferentes alimentos, sentimos as variações da 
temperatura ambiente ou experimentamos as 
diferentes condições de nebulosidade do dia. 



Estamos difundindo e construindo junto com os atores locais 
uma inovação de tecnologia social.

Uma modificação radical nos hábitos culturais com relação ao 
cozimento de uma sociedade local.

Com relação a este processo, pode-se, neste momento, avaliar 
que a incorporação do fogão solar tipo caixa, tal qual 
desenvolvida neste processo de pesquisa, tem que ser 
relativizada, além dos fatores sócio-culturais, por alguns fatores 
bem objetivos:

- do ponto de vista negativo: pressa das pessoas na 
elaboração da alimentação, condições do tempo, cuidados com o 
manuseio do fogão para garantia da eficácia técnica, etc.

- do ponto de vista positivo: disponibilidade de mão de 
obra para as demais atribuições domésticas, relação 
custo/benefício para a renda das familias, facilidade de confecção 
dos fogões, etc.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Registre-se ainda que, desse processo adaptou-se um conjunto 
de receitas gastronômicas para um bom aproveitamento dos 
fogões e melhor incorporação ao cotidiano das famílias 
envolvidas.

Neste momento, a equipe de pesquisa e demais atores do 
processo de construção desta inovação social acreditam que, a 
incorporação do fogão solar tipo caixa na elaboração dos 
alimentos da família é um importante instrumento na construção 
do desenvolvimento sustentável desta comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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