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Resumo: 
Este trabalho apresenta um estudo sobre a potencialidade da utilização de sistemas 
que captem a energia solar, abundante no Brasil e de baixo custo, reduzindo os 
gastos com eletricidade na iluminação de recintos mediante o seu uso. A pesquisa 
proposta consiste no desenvolvimento de um protótipo feito de madeira (MDF), 
simulando um ambiente fechado (corpo negro). Para iluminá-lo foram utilizadas 
cinco garrafas PETs de 2L, com adição de soluções aquosas compostas por água 
destilada e hipoclorito de sódio (NaClO), que ao receberem a luz solar, refrataram-
na para o interior da câmara fechada, dessa maneira, foi estimada a variação de 
luminosidade dentro do recinto. Foram coletados dados da luminosidade, 
intensidade de radiação dentro do sistema, velocidade do vento e as temperaturas 
interna e externa da câmara. As inclinações adotadas foram de 0°, 22,5° e 45°. O 
ângulo de 22,5° proporcionou a melhor luminosidade. As concentrações de NaClO 
utilizadas na solução aquosa foram de 0, 100, 300 e 500 mL, para analisar qual a 
melhor relação entre a luminosidade e concentração aquosa nos elementos. 
Verificou-se que a concentração de 100 mL é a mais viável, e a luminosidade média 
obtida foi de 550 lx. 
 
Palavras-chave: Energia Solar, Garrafas PETs, Luminosidade, Solução Aquosa. 
 
Abstract: 
This work presents a study about the potential of the use of systems that capture 
solar energy, abundant in Brazil and of low cost, reducing the expenses with 
electricity in the lighting of enclosures through its use. The proposed research 
consists in the development of a prototype made of wood (MDF), simulating a 
closed environment (black body). In order to illuminate it, five PET bottles of 2 L 
were used, with the addition of aqueous solutions composed of distilled water and 
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sodium hypochlorite (NaClO), which when refracted into the closed chamber, 
estimated the variation of luminosity within the enclosure. Data were collected on 
the luminosity, radiation intensity within the system, wind speed and the internal 
and external temperatures of the chamber. The slopes adopted were 0°, 22.5° and 
45°. The 22.5° angle provided the best brightness. The concentrations of NaClO 
used in the aqueous solution were 0, 100, 300 and 500 mL, to analyze the best 
relation between luminosity and aqueous concentration in the elements. It was 
found that the concentration of 100 mL is the most viable, and the average 
luminosity obtained was 550 lx. 
 
Keywords: Aqueous Solution, Luminosity, PET Bottles, Solar Energy. 

 

 

 

1 Introdução 

O aumento e a constante necessidade no consumo de energia elétrica, por meio de indústrias, 

comércios e residências, tornam cada vez mais necessária a busca por meios alternativos de 

utilização desta energia. Com o período de estiagem enfrentado por várias regiões do país, 

principalmente a região Nordeste, as hidrelétricas e as termelétricas poderiam ser auxiliadas por 

outras fontes de energia. Uma alternativa que se mostra bastante eficaz nos dias atuais é a 

utilização das fontes renováveis, cujo foco principal de pesquisas e investimentos são as 

energias solar e eólica. 

Cada vez mais, pesquisadores estão buscando meios inovadores de gerar e utilizar energia 

com maior eficiência a um menor custo e menor agressão ao meio ambiente. Com ênfase à 

questão ambiental, que atinge caráter de imprescindibilidade quando se busca meios de 

amenizar os efeitos do nefasto aquecimento global, o mundo desenvolvido tem priorizado a 

utilização dessas energias limpas e renováveis. 

A energia solar é ecologicamente correta, limpa, inesgotável e gratuita. Com o uso da energia 

solar você ajuda a não sobreaquecer o globo terrestre e colabora com o país na economia de 

divisas e evitar novos apagões (SANTOS, 2008). 

Pereira et al. (2006) diz que: “Os valores de irradiação solar global incidente em qualquer 

região do território brasileiro (1500-2500 kWh/m2) são superiores aos da maioria dos países da 

União Europeia, como Alemanha (900-1250 kWh/m2), França (900-1650 kWh/m2) e Espanha 

(1200-1850 kWh/m2) [...]”. 

Devido à disponibilidade dessa forma de energia, tornam-se bastante viáveis estudos para 

desenvolver formas cada vez mais eficientes de aproveitar a energia solar. A sua utilização traz 

benefícios importantes para a sociedade e o meio ambiente com a redução do uso de 
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combustíveis fósseis, redução de emissões de gases de efeito estufa, desenvolvimento 

tecnológico, sustentabilidade ambiental, social e econômica (ESPOSITO & FUCHS, 2013). 

A luz não tem importância apenas do ponto de vista energético, mas também do fisiológico, 

pois o olho humano se adapta melhor a luz natural. Somado a isso, a luz artificial, além de não 

reproduzir as cores com precisão, não tem variação de tons ao longo do dia (CORBELLA & 

YANNAS, 2003). O que torna atrativo utilizar a iluminação natural quando possível, para dessa 

forma, criar benefícios econômicos e fisiológicos para os usuários. 

O aquecimento de água através da utilização de coletores solares tem representado 

juntamente com as células fotovoltaicas, conversoras da energia solar em eletricidade, uma das 

aplicações mais viáveis de utilização, tanto residencial quanto industrial. Uma saída aos 

recentes aumentos nas tarifas em energia elétrica foi a busca por meios para se reduzir estes 

custos, em todos os setores, desde as indústrias até as residências. 

A utilização de garrafas PETs na construção de equipamentos solares já é observada na 

prática visando aquecimento solar de água de baixo para uso residencial. Segundo Macedo Neto 

et al. (2014) o coletor solar difere do painel fotovoltaico porque utiliza a energia solar para 

aquecer um fluido (em geral a água) e não para gerar eletricidade. 

A iluminação natural com uso de garrafas PETs é uma alternativa eficiente e pode ser 

utilizada na substituição de fontes artificiais de luz de baixa potência, como é o caso das 

lâmpadas incandescentes de 25 e 100W, em boa parte do período diurno (VETTORAZZI et al., 

2009). 

A câmara desenvolvida para a simulação dos testes baseou-se em um corpo negro, que 

segundo Çengel et al. (2012) “é um perfeito emissor e absorvedor de radiação”. Dessa forma, 

foi possível estimar a máxima luminosidade que poderia ser fornecida pelas garrafas PETs. 

Çengel et al. (2012) diz também que “superfícies revestidas com tinta de pigmento negro se 

aproximam do comportamento idealizado do corpo negro”. 

Nesta proposta de projeto, pretende-se caracterizar as principais variáveis associadas à 

utilização da energia solar na luminosidade de ambientes, através da utilização de garrafas PET, 

visando aplicação e minoração de custos de utilização, nos âmbitos residencial, comercial e 

industrial. 

 

2 Metodologia para obtenção de dados 

Foi fabricada uma câmara de Medium Density Fiberboard (MDF) com espessura de 9 

milímetros, sua parte interna foi pintada com uma tinta de cor preto fosco, na intenção de 
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aproximar a um corpo negro para simular os ensaios com as garrafas PETs. A dimensão do 

corpo da câmara foi de 80 x 80 cm de base, e alturas menor e maior de 80 e 160 cm. Foi feita 

uma porta na lateral do corpo para inserir os equipamentos de medição dos dados, Figura 1. 

No projeto da tampa, colocaram-se cinco furos equidistantes para obter-se uma melhor 

distribuição da luminosidade difratada pelas garrafas, Figura 2. Foram fabricadas duas tampas, 

uma para a inclinação de 45º, e outra para as inclinações de 0º e 22,5º. 

Figura 1 - (A) Vista frontal da 
câmara, (B) Vista lateral da câmara. 

 

          
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 2 – Tampa da 
câmara feita de 

MDF. 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Para obter-se a solução aquosa, destilou-se 35,5 litros de água. O procedimento foi realizado 

no Laboratório de Mecânica dos Fluidos, localizado no Núcleo de Tecnologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. O destilador utilizado foi da marca Biomatic, Figura 3, com 

tensão de 220 volts, corrente de 15 A, e potência de 3,5 KW. 

Figura 3 – Destilador de água utilizado no experimento. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Para realizar o experimento, foram utilizadas 20 garrafas PETs, que foram subdivididas da 

seguinte maneira: 

• 5 garrafas apenas com água destilada (1ª amostra); 

• 5 garrafas com água destilada e 100 mL de hipoclorito de sódio (2ª amostra); 

• 5 garrafas com água destilada e 300 mL de hipoclorito de sódio (3ª amostra); 

• 5 garrafas com água destilada e 500 mL de hipoclorito de sódio (4ª amostra). 

Logo após, foram submetidas ao sol, e a partir de então, foi analisada a intensidade da 

luminosidade interna na câmara que foi produzida por cada configuração adotada. 

O experimento foi elaborado ao longo de uma semana no mês de dezembro de 2016, do dia 12 

ao dia 16, de segunda a sexta-feira, menos na quinta-feira devido à alta nebulosidade, nos 

horários entre 9h às 15h, com poucas variações devido às condições climáticas. A câmara foi 

posicionada de acordo com o movimento aparente do sol, sendo na posição leste pela manhã, e 

oeste pela tarde. 

As medições foram realizadas da seguinte maneira: com a 1ª amostra, foram coletados os 

dados para cada angulação, 0°, 22,5° e 45°, logo após, as garrafas da 1ª amostra foram retiradas, 

e em seguida foram colocadas as garrafas da 2ª amostra, realizando-se o mesmo procedimento, 

e assim sucessivamente para as demais amostras até coletar quatro pontos para cada 

concentração com suas respectivas angulações ao longo do dia Figura 4. 

Figura 4 – Câmara experimental exposta ao sol com as respectivas 
inclinações de 0º, 22,5º e 45°. 

     
Fonte: Elaboração própria. 

Para a coleta dos dados foram utilizados quatro equipamentos: anemômetro digital, sensor 

de temperatura, sensor de luminosidade e um medidor de energia solar. 
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Com o anemômetro digital MINIPA - MDA 11, Figura 5, com faixa de medida da velocidade 

do vento de 0,3m/s até 30m/s, e temperatura com faixa de medida de -20ºC até +60ºC ou -4ºF 

até +140ºF. 

Foram coletados os dados da velocidade do vento e a temperatura do ambiente durante as 

medições para cada concentração e configuração. Os dados foram colhidos sempre próximos a 

câmara. 

O sensor de temperatura MINIPA MT – 306, Figura 6, com dois termopares K, com 

resolução de 0.1°C ou 0.1°F, que realiza medidas de temperatura na faixa de -200°C a 1370°C, 

ou -328°F a 2498°F, foi utilizado para mensurar a temperatura interna da câmara e a temperatura 

na superfície externa das tampas. 

O equipamento realizou simultaneamente as medidas das temperaturas interna (dentro da 

câmara) e externa (na parte externa das tampas, para obter-se a temperatura superficial). 

Figura 5 – Anemômetro 
digital MINIPA – MDA 11. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 6 – Sensor de temperatura 
MINIPA MT – 306. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

O medidor de energia solar módulo MES – 100, Figura 7, com precisão de ± 10 W/m² ou ± 

3 Btu/(ft² x h) ou ± 5%, foi utilizado para medir a energia solar incidente sobre a câmara, e 

também a porcentagem de energia que era transferida para o interior da mesma. 

Foram coletados cinco dados para cada medição, e a partir dos mesmos foi calculada sua 

média, já que a energia solar incidente variava constantemente. 

Para mensurar a luminosidade interna gerada por cada configuração adotada das garrafas 

PETs, foi utilizado o luxímetro PHYWE. Figura 8 com faixas de medidas de 0 a 300 klx, 

precisão de ±3%. 

O equipamento foi posicionado no ponto médio de cada configuração da seguinte maneira: 

para a inclinação de 0°, o equipamento foi colocado em uma altura de 40 cm da base, para a 
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inclinação de 22,5° a altura adotada foi de 55 cm, e para a inclinação de 45°, uma altura de 80 

cm. Também foi mensurada a luminosidade externa. 

 

3 Resultados e Discussão 

As condições climáticas influenciaram bastante na coleta dos dados, pois as nuvens 

encobriam  o sol, diminuindo a energia solar incidente sobre a câmara, fazendo com que a 

luminosidade também diminuísse. 

Figura 7 – Medidor de energia 
solar módulo MES – 100. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 8 – Luxímetro 
PHYWE. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Nas Figuras 9 e 10, observam-se as diversas condições climáticas nas quais o experimento 

foi realizado, com isso os dados coletados foram mais precisos, pois mostraram os extremos de 

um dia com condições favoráveis, e outros bastante nublados, o que diminuía a luminosidade 

dentro da câmara. 

Figura 9 – Condições climáticas 
favoráveis (céu limpo e ensolarado). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 10 – Condições climáticas não 
favoráveis (céu nublado). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Foi observado o comportamento da luminosidade dentro da câmara para cada concentração, 

para assim, estimar qual apresentaria o melhor desempenho e a influência que as inclinações 

causariam nos valores obtidos. 
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Na Figura 11, observou-se a boa disponibilidade de energia solar, com uma variação em 

torno de 1000 W/m2 ao longo dos dias das medições. Os dados abaixo correspondem  ao  valor  

médio da energia solar obtida para cada horário à cada horário durante os testes. 

Figura 11 – Variação da energia solar ao longo dos dias em que foram feitos 
os ensaios com a câmara exposta ao sol. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A energia solar apresentou decréscimo com o passar do tempo, como pode ser observado na 

linha vermelha no gráfico, com uma queda mais acentuada depois das 13h14min, apesar das 

oscilações no gráfico, isso ocorreu pelo fato de que em certos horários do dia havia uma 

predominância maior de nuvens que encobriam o sol, fazendo com que os valores coletados 

pelos equipamentos sofressem oscilações, o que pôde ser observado no gráfico. 

 

3.1 Água destilada sem concentração de hipoclorito de sódio: 1.ª amostra 

Para verificar se o hipoclorito de sódio exercia algum efeito sobre a iluminação, foi 

necessário verificar a luminosidade produzida apenas com a água destilada. 

Na Tabela 1 observou-se um bom desempenho da água destilada, apresentando valores 

satisfatórios para todas as inclinações. Os valores correspondem a média geral de cada 

inclinação apenas para a água destilada ao longo dos dias em que o experimento foi realizado. 

A inclinação de 45º favoreceu a melhor luminosidade média interna. 

Na Figura 12, observou-se a variação da luminosidade ao longo do dia para cada inclinação. 

Às 09h33min, no início da medição, a inclinação de 45º apresentou um melhor desempenho 

enquanto que as inclinações de 0° e 22,5° apresentaram pouca variação da luminosidade entre 

si. 
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A partir das 11h01min, verificou-se uma mudança no comportamento de cada inclinação, 

dessa vez, a inclinação de 0° apresentou uma melhor luminosidade interna, enquanto que as 

inclinações de 22,5° e 45° mantiveram valores próximos de luminosidade. 

 

Tabela 1 – Valores médios obtidos apenas para a água destilada dentro das 
garrafas PETs. 

Valores médios para as inclinações Energia solar (W/m2) Luminosidade interna (lx) 

0° 994 640 

22,5° 949 496 

45° 889 715 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Figura 12 – Variação média da luminosidade dentro da câmara ao longo dos 
dias do experimento para a água destilada pura. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No terceiro ponto, 14h09min, todas as inclinações tenderam a valores semelhantes em torno 

de 500 lx. Já no quarto ponto, a inclinação de 22,5° apresentou uma iluminação interna um 

pouco maior que das demais inclinações. 

 

3.2 Água destilada com 100 mL de concentração de hipoclorito de sódio: 2.ª 

amostra 

Na Tabela 2 foram coletados dados ao longo dos dias de medição para a 2ª amostra, e feita 

a média de luminosidade interna produzida para cada inclinação. 

Pôde-se analisar que a energia solar incidente sobre a câmara com a 2ª amostra foi maior em 

comparação com a 1ª amostra, Tabela 2. O que correspondeu a uma maior disponibilidade de 

energia para ser convertida em luminosidade, mas observou-se uma melhoria apenas na 

inclinação de 0° em relação a 1ª amostra, que correspondeu à de +34,63%.  Para  as  demais  

inclinações  de22,5° e 45°, os valores médios obtidos ficaram um pouco  menores  em  relação  



ANÁLISE TÉRMICA DO RECEPTOR DE UM REFLETOR FRESNEL L INEAR 

156 
 

a  1ª  amostra, -13,31% e -18,74% respectivamente, com uma variação maior para a inclinação 

de 45°. Com a 2ª amostra, a melhor luminosidade média interna produzida foi para a inclinação 

de 0°. 

Tabela 2 – Valores médios obtidos para a água destilada com 100 mL de 
concentração de hipoclorito de sódio 

Valores médios para as inclinações Energia solar (W/m2) Luminosidade interna (lx) 

0° 1027 979 

22,5° 966 430 

45° 1008 581 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Na Figura 13, como também para a concentração anterior, analisou-se a variação da 

luminosidade ao longo do dia para cada inclinação. 

No início da medição às 09h40min, a inclinação de 0º apresentou um desempenho um pouco 

melhor do que as inclinações de 0° e 45°, mas todas ficaram próximas ao mesmo valor de 500 

lx. 

Às 11h08min verificou-se um aumento significativo de luminosidade para a inclinação de 

0°, enquanto que para 22,5° houve um aumento, mas com uma inclinação menor em relação a 

de 0°. Já a inclinação de 45° apresentou um decaimento da luminosidade produzida. 

A partir das 14h16min houve um decréscimo na luminosidade para todos os ângulos, sendo 

que o de 0° apresentou valores mais baixos, enquanto que o de 45° manteve a melhor 

luminosidade interna. 

Para a 2ª amostra, a partir das 14h39min a inclinação de 45° teve o melhor desempenho 

médio de luminosidade ao longo dos dias, enquanto os de 0° e 22,5° apresentaram um ligeiro 

crescimento, ficando em torno de 500 lx. Apesar de a inclinação de 0° apresentar um pico de 

luminosidade em torno de 2000 lx, as inclinações de 22,5° e 45° mantiveram valores em torno 

de 500 lx, o que também é satisfatório. 
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Figura 13 – Variação média ao longo dos dias do experimento para a água 
destilada com 100 mL de hipoclorito de sódio. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

3.3 Água destilada com 300 mL de concentração de hipoclorito de sódio: 3.ª 

amostra 

Na concentração de 300 mL, a energia solar média incidente ao longo dos dias foi menor do 

que as amostras anteriores para as inclinações de 0° e 22,5°. 

Na Tabela 3 a inclinação de 22,5° apresentou uma melhor luminosidade média interna, 

correspondendo a 756 lx, uma melhoria na iluminação de +43,12% em comparação com a 2ª 

amostra, e +34,39% em relação a 1ª amostra. 

 

Tabela 3 – Valores médios obtidos para a água destilada com 300 mL de 
concentração de hipoclorito de sódio. 

Valores médios para as inclinações Energia solar (W/m2) Luminosidade interna (lx) 

0° 861 695 

22,5° 905 756 

45° 1089 529 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Para a inclinação de 0°, os valores obtidos com a 3ª amostra foram inferiores aos obtidos 

para a 2ª amostra, com uma iluminação -29% mais baixa. Em relação a 1ª amostra, houve uma 

melhoria na luminosidade de +7,91% para a inclinação de 0°. Já para a inclinação de 45°, houve 

um decréscimo de -8,95% em comparação com a 2ª amostra, e -26,01% em relação a 1ª amostra. 

Como nas concentrações anteriores, foi analisada a variação da luminosidade ao longo dos 

dias de medição para a concentração de 300 mL de NaClO. Figura 14. 
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Figura 14 – Variação média da luminosidade ao longo dos dias em que o 
experimento para a água destilada com 300 mL de hipoclorito de sódio. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

No primeiro ponto, a partir das 10h13min, a inclinação de 22,5° apresentou uma maior 

luminosidade média em relação as demais inclinações, sendo que a de 45° apresentou o menor 

desempenho. 

De 11h29min o ângulo de 0° teve um melhor desempenho, enquanto que as inclinações de 

22,5° e 45° mantiveram valores de luminosidade próximos. 

Às 13h08min o ângulo de 45° apresentou uma iluminação maior em comparação aos outros 

ângulos, que apresentaram valores próximos de 500 lx. Às 15h26min a inclinação de 45° 

apresentou valores médios melhores, mas com um leve decréscimo, a mesma situação foi 

observada para as demais inclinações. 

 

3.4 Água destilada com 500 mL de concentração de hipoclorito de sódio: 4.ª 

amostra 

A última configuração analisada foi para 500 mL de NaClO, os valores também foram 

satisfatórios seguindo a mesma tendência das demais soluções. Na Tabela 4, observou-se que a 

inclinação de 45° apresentou o melhor valor médio da luminosidade interna durante a semana, 

que foi de 905 lx. 

 

Tabela 4 – Valores médios obtidos para a água destilada com 500 mL de 
concentração de hipoclorito de sódio. 

Valores médios para as inclinações Energia solar (W/m2) Luminosidade interna (lx) 

0° 774 611 

22,5° 949 460 

45° 1016 905 

Fonte: Elaboração própria. 
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A energia solar média incidente sobre a câmara para o ângulo de 0° foi a menor mensurada. 

A luminosidade interna produzida foi menor em comparação com as demais concentrações, 

ficando -12,09% abaixo da concentração da 3ª amostra, -37,59% menor do que a 2ª amostra e 

-4,53% inferior a luminosidade obtida com a 1ª amostra. 

Para o ângulo de 22,5°, a luminosidade produzida só foi maior do que a produzida pela 2ª 

amostra, onde apresentou uma melhoria de +6,52%. Já em relação as 3ª e 1ª amostras, houve 

uma redução de -39,15% e -7,26% respectivamente. A energia solar incidente foi semelhante 

as demais configurações, na faixa dos 900 W/m2. 

Já no ângulo de 45°, a luminosidade média produzida ao longo das medições apresentou o 

melhor desempenho. Em comparação com as concentrações de 300 mL, 100 mL e água 

destilada, houve uma melhoria de +41,55%, +35,80% e +21% respectivamente. 

Na Figura 15, às 10h19min as inclinações de 0° e 45° apresentaram valores acima de 1000 

lx, enquanto que a inclinação de 22,5° manteve uma luminosidade média em torno de 500 lx. 

No segundo ponto, a partir das 11h38min, houve uma diminuição acentuada da luminosidade 

para as inclinações de 0° e 45°, já para o ângulo de 22,5° manteve-se praticamente constante na 

parte interna. 

De 13h43min todas as inclinações convergiram para um mesmo valor um pouco acima de 

500 lx.  

E por fim, no quarto ponto, às 15h278min, todos os ângulos apresentaram uma diminuição 

na luminosidade interna, sendo que o de 0° teve a maior queda, enquanto que os demais ficaram 

com valores próximos. 

 

Figura 15 – Variação média ao longo dos dias do experimento para a água 
destilada com 500 mL de hipoclorito de sódio. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A luminosidade interna produzida pelas garrafas PETs com as concentrações das soluções 

aquosas conseguiu iluminar de forma satisfatória o interior da câmara, mostrando assim a 

eficácia do sistema. Figura 16. 

 

Figura 16 – Luminosidade interna produzida através das garrafas PETs no 
interior da câmara. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As médias de luminosidades internas obtidas para os ângulos em todas as configurações 

foram acima de 500 lx. Segundo a norma NBR 5413 para iluminância de interiores, que 

estabelece as iluminâncias indicadas para vários tipos de atividades, o valor obtido nos 

experimentos está na classe B, e sua aplicação engloba todos os tipos de trabalhos com 

requisitos normais de luminosidade para serem executados. 

Na Tabela 5, observa-se a variedade de aplicações em que as garrafas PETs podem ser 

utilizadas para iluminar os ambientes, desde que seja realizado um estudo da quantidade de 

garrafas necessárias para iluminar os espaços descritos abaixo, contudo a luminosidade 

produzida atende à demanda média estabelecida para os referidos ambientes, o que torna viável 

sua utilização para substituir as iluminações artificiais, reduzindo o custo de energia, desde que 

seja possível fazer a instalação no local. 
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Tabela 5 – Iluminâncias em lx para vários tipos de atividades em que é viável 
a utilização de garrafas PETs. Os valores abaixo são os normalizados para 

essas aplicações de acordo com a NBR 5413. 
Tipo de atividade Valor mínimo (lx) Valor médio (lx) Valor máximo (lx) 

Auditórios e anfiteatros 150 150 150 

Bancos, correios e telégrafos 200 200 200 

Barbearias 300 300 300 

Bibliotecas 500 500 500 

Centrais elétricas 750 750 750 

Cervejarias 300 300 300 

Corredores e escadas 750 750 750 

Escolas 150 150 150 

Escritórios 200 200 200 

Esportes 300 300 300 

Estações ferroviárias e rodoviárias 300 300 300 

Estações de tratamento de águas e 
esgotos 

500 500 500 

Garagens 300 300 300 

Hospitais 500 500 500 

Hotéis e restaurantes 750 750 750 

Igrejas e templos 150 150 150 

Residências 200 200 200 

Fonte: Adaptação da  NBR 5413. 
 

4 Conclusão 

1. Pôde-se observar que sempre nos valores próximos ao meio dia, o ângulo de 0° 

apresentava picos de luminosidade, o que pode ser explicado devido ao sol estar irradiando, em 

sua maior parcela, a parte superior da estrutura, dessa maneira essa inclinação favorecia a uma 

melhor incidência de energia solar, o que gerava valores maiores em comparação aos demais 

ângulos. 

2. Na Figura 15, a luminosidade próxima às 12 horas ficou abaixo das demais, esse fator 

pode ter sido ocasionado por dias nublados ou até mesmo nuvens encobrirem o sol no horário 

de coleta dos dados para a inclinação. 

3. No período da tarde os valores das inclinações convergiam para valores próximos, 

normalmente com valores um pouco menores para a inclinação de 0°, isso pode ser observado 

pelo fato de nesses horários a partir das 14 horas a posição do sol estar mais inclinada, 

aproximando-se do pôr do sol, o que favorecia as angulações de 22,5º e 45°. 



ANÁLISE TÉRMICA DO RECEPTOR DE UM REFLETOR FRESNEL L INEAR 

162 
 

4. Apesar dos bons resultados obtidos com as concentrações de 300 e 500 mL, as garrafas 

PETs apresentaram vazamentos ao passar de alguns dias, o que pode ter sido ocasionado por 

alguma reação do hipoclorito de sódio com o material das garrafas, tornando-se impraticável 

sua utilização. 

5. O ângulo que apresentou a melhor luminosidade interna foi o de 0°, e a 2ª amostra foi 

mais viável do que a 1ª amostra para essa inclinação, porém, como não se aplica a utilização de 

telhados com inclinação de 0°, devido ao escoamento das águas pluviais, a inclinação de 22,5° 

torna-se uma boa opção, pois apesar de apresentar uma luminosidade interna um pouco menor 

do que a inclinação de 45°, manteve uma oscilação menor nos valores da luminosidade interna, 

como pode ser observado nas Figuras 12, 13, 14 e 15. 

6. Portanto, com o estudo realizado, verificou-se que a utilização de garrafas PETs com água 

destilada e NaClO, é bastante viável para a iluminação de ambientes, devido aos bons níveis de 

luminosidade que as mesmas conseguem refratar para o interior de ambientes fechados, o que 

torna sua utilização atrativa, dependendo da demanda do estabelecimento. 
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