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ECO FOGÃO
 

Adaptação SASAC

O Eco fogão adaptado pela SASAC é 

uma das estratégias de ação do Projeto 

BRA/14/G32 - Manejo do Uso Sustentável da 

Terra no Semiárido do Nordeste Brasileiro 

(Sergipe), implantação de Unidades de 

Recuperação de Áreas Degradadas 

(URADs).

       Nestas unidades são executadas ações 

amb ien ta i s ,  soc ia i s  e  p rodu t i vas ,   

implementadas por meio de seis diferentes 

atividades: capacitação e treinamento, 

recuperação e conservação de solo, água e 

biodiversidade, captação e armazenamento 

de água, saneamento básico,  eficiência 

energética,  unidade de produção.

       As URADs implantadas pela Sociedade 

de Apoio Sócio Ambientalista e Cultural 

(SASAC), resulta de chamada pública do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) em 

parceria com o Fundo Global para o Meio 

Ambiente (GEF) e o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

   Estão localizadas no Assentamento 

Florestan Fernandes, no município de 

Canindé de São Francisco, Assentamento 

Flor da Serra e comunidade quilombola Serra 

da Guia, localizados em Poço Redondo, 

Sergipe.

Ao todo, 57 famílias das referidas áreas 

estão conquistando a tecnologia de Eco 

Fogão adaptada. 

Ministério do
 MEIO AMBIENTE

ONDE NOS ENCONTRAR:

https://www.sasacong.com.br

sasac.ong@hotmail.com

@sasacsergipe

(79) 3611 10 73

https://www.facebook.com/ONG.SASAC/



O que são fogões ecológicos?

  O fogão ecológico é uma tecnologia que 

possui uma câmara de combustão que 

distribui e aproveita melhor o calor. Sendo 

assim, necessita de pouca lenha para obter 

aquecimento necessário e atender as 

demandas do processo de cozimento dos 

alimentos.

  Não é visualmente muito diferente dos 

modelos tradicionais. Fica na cozinha, serve 

para esquentar ou cozer os alimentos e tem na 

lenha uma das fontes de energia. A novidade é 

que os problemas causados pelos modelos 

tradicionais como degradação ambiental, 

doenças respiratórias e queimaduras são 

reduzidos.

Existem vários modelos de fogões 

ecológicos no mercado convencional e ou 

desenvolvidos por Organizações Não 

Governamentais (ONGs).

As adaptações propostas pela 

Sociedade de Apoio Sócio Ambientalista e 

Cultural (SASAC), estão baseadas em dois 

modelos desenvolvidos pelas ONGs  AS-PTA 

e CAATINGA.

Vantagens 
Reduz o consumo de lenha em até 

50%, amenizando o cotidiano das mulheres e 

ainda favorecendo o meio ambiente.

Reduz a produção de fuligem dentro 

DIMENSÕES:

MATERIAIS USADOS:

500 Unidades de 

1Metro de piso revestimento branco;

7,5kg de Argamassa;

10 latas de  barro saibre

20 latas de areia para encher a parte oca do 

fogão

1 litro de verniz incolor 

1 litro de verniz tom cerejeira

1 chaminé de 2 metros com chapéu protetor 

de chuva;

1lixa de água;

Zinco 80 / 50 cm para arco superior do forno; 

Chapa de ferro 50 / 40 cm  para lastro inferior 

forno; 

Zinco para a porta do forno 40 / 30 cm;

Vidro temperado para porta do forno;

Grelha de suporte da forma;

½ saco de cimento; 

Chapa com 4 bocas;

Tijolinhos;

ADAPTAÇÕES 

                                        

              

                                   

1. REVESTIMENTO; 2. TAMPA DO FORNO;

3. PINTURA; 4. GRELHA MÓVEL;

As adaptações buscam valorizar as cozinhas 

rurais que tem a cada dia primado por mais 

beleza e harmonia.
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