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- Título do Projeto: Projeto e Construção de um Simulador Solar Concentrador  

- Agência ou empresa parceira: FAPESP 

- Descritivo de atividades: Apesar dos significativos avanços nas pesquisas 

voltadas a comprovar novas alternativas para a conversão e armazenamento 

da energia solar concentrada e de ser evidente a sua importância na matriz 

energética futura, grande parte dos experimentos ainda não é aplicável em 

escala comercial e necessita de significativos esforços laboratoriais para 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da tecnologia. Grande parte dos avanços 

científicos obtidos nessa área de estudo se deve à utilização de simuladores 

solares compactos nos experimentos de longa duração. 

Ao substituir o Sol por fontes artificiais, como lâmpadas capazes de emitir 

radiação próxima à solar, os simuladores solares eliminam a dependência de 

fatores naturais como condições climáticas, horário do dia, intermitência e 

movimento de direção da radiação solar. Assim, eles trazem ao pesquisador a 

comodidade de realizar testes em pequena escala nos laboratórios, eliminando 

a necessidade de ir a campo. Isto resulta em economia de tempo e 

investimentos para realização de experimentos iniciais, o que viabiliza novas 

linhas de pesquisa e aumenta a chance de descoberta do aparato mais 

adequado para uso em larga escala.  

O projeto proposto para esta dissertação de Mestrado teve como objetivo 

estudar o princípio de funcionamento dos simuladores solares do tipo “alto-

fluxo” e dominar o processo de concepção e fabricação de um protótipo 

formado por lâmpadas e um refletor ótico. Uma vez dominada a técnica, um 

modelo de simulador solar concentrador para testes laboratoriais foi construído 

na Escola Politécnica da USP para facilitar os estudos neste setor. Sua forma 

construtiva visa simular a distribuição direcional, espacial e espectral da 

radiação solar concentrada obtida no plano focal de um concentrador.  

Alguns testes ainda foram executados para avaliar a qualidade do projeto, a 

resistência dos componentes e o fator de concentração do aparato. 


