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Desafio 

SOLINOVA de Energia Termo Solar 

 
 

Contexto 
 
O Sol irradia sobre a Terra uma quantidade de energia que supera praticamente todas 
as outras fontes de energia juntas. Transformar a radiação solar em benefício para as 
pessoas e em desenvolvimento para as comunidades continua sendo um desafio muito 
atual. Uma forma de fazer isso é através da geração de energia elétrica por meio das 
placas solares fotovoltaicas.  Outra forma é gerar energia térmica, calor, por meio de 
espelhos que concentram a radiação solar, equipamentos chamados de heliostatos. Um 
desafio para as mentes curiosas e criativas é fazer com que os espelhos imitem as flores 
de Girassol e acompanhem a trajetória imaginária do Sol para capturar sua radiação e 
concentrá-la em um alvo específico. 
 

 

 

Problema proposto 
 
O desafio proposto, inspirado na tecnologia CSP (Concentrated Solar Power) é o 
seguinte: 
 

1. Criar um mecanismo para movimentar mecanicamente cinco espelhos 

independentes de forma sincronizada usando suportes individuais para cada 

espelho; 

2. A área de cada espelho não deve ser inferior a 15 cm2 (centímetros 

quadrados); 

3. O material utilizado pode incluir espelhos tradicionais ou outros tipos de 

superfícies reflexivas; 

4. O projeto deve incluir um alvo circular fixo com diâmetro de 20 cm; 

5. Uma fonte de luz artificial deve ser fixada em um ponto “x” qualquer, desde que 

este ponto esteja acima da altura dos espelhos; 

ATENÇÃO 

Lembrem-se de seguir definições de submissão já informadas. 

PRAZO DE SUBMISSÃO: 02/10/2017  23:55* 

ATENÇÃO: NÃO HÁ BONIFICAÇÃO NA SEGUNDA FASE DO DESAFIO.  ENVIAS ATRASADOS NÃO SERÃO PERMITIDOS  

SALVO EXCEÇÕES COMUNICADAS. 
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6.  

Os espelhos deverão refletir a luz da fonte artificial e o reflexo da luz deverá 

atingir o alvo, sendo que todos os cinco espelhos deverão fazer isso ao mesmo 

tempo, de forma sincronizada; 

7. A fonte artificial de luz deve ser deslocada para um ponto “y”, a direita do ponto 

“x”, acima da altura dos espelhos, e o passo “6” deve ser repetido para atingir 

os resultados esperados de reflexão da luz no alvo; 

8. Agora a fonte artificial de luz deve ser deslocada para um ponto “z”, a esquerda 

do ponto “x”, acima da altura dos espelhos, e o passo “6” deve ser repetido 

para atingir os resultados esperados de reflexão da luz no alvo; 

9. O alvo deverá permanecer fixado no mesmo local durante todo o projeto; 

10. A apresentação do projeto deve ser feita através da gravação de um vídeo de 

até 3 minutos que demonstre:  

a) A medida da área dos espelhos;  

b) A quantidade de espelhos;  

c) O movimento sincronizado do conjunto de espelhos;  

d) A fonte de luz artificial selecionada;  

e) A medida da área do alvo;  

f) A luz refletida no alvo por todos os espelhos ao mesmo tempo nos três 

posicionamentos diferentes (“x", “y" e “z"); e  

g) A identificação da equipe que executou o desafio. 

 

Conteúdo adicional 
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A Solinova é uma Startup de inovação que nasceu como uma Spinoff da 

Universidade de São Paulo no campus de Pirassununga para desenvolver tecnologias 

para a geração de energia elétrica e térmica por meio da radiação solar concentrada 

através do sistema CSP de torre. O sistema envolve uma plateia de heliostatos com 

espelhos que acompanha a trajetória imaginária do Sol e concentra a radiação solar em 

um receptor no topo de uma torre, gerando com isso energia elétrica e térmica em alta 

temperatura (acima de 1.000 graus Célsius) com inúmeras aplicações possíveis na 

indústria e no agronegócio. Entre os principais parceiros tecnológicos do projeto estão 

a USP e a Elektro no Brasil e DLR (Agência Aeroespacial da Alemanha) e o Instituto 

Julich na Alemanha, além do BMUb e BNDES. A Solinova é a empresa pioneira 

responsável pela implantação das duas primeiras usinas deste tipo no Brasil, uma em 

Pirassununga no Campus da USP e outra em Caiçara do Rio dos Ventos, RN, tendo 

sido destaque entre 600 empresas de Inovação no Venture Fórum da ABVCap 2015, 

Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity.  

 

Site: www.solinova.com.br  / e-mail contato@solinova.com.br . 
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