
DESAFIO 
LUMINÁRIA 
MAKER
Você é um maker
e não sabia!Este kit foi criado e produzido por

/islacriativa
/redefablabbrasil

em parceria com

Monte a sua luminária 
criada para o programa 
Batalha Maker Brasil e 
experimente a sensação 
de fazer parte 
do movimento maker!

Assista ao vídeo com o passo-a-passo em nossos canais!
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PREPARE-SE
Organize sua área de trabalho.
Destaque as peças com cuidado e separe as mesmas por tipo.
Acesse o vídeo e/ou acompanhe o guia abaixo.

CÚPULA
Desenrosque o anel plástico do soquete, passe o �o pelo vão do aro I;
Prenda o aro J entre o anel plástico e o soquete, rosqueando até �car �rme (não faça muita força porque o 
mesmo é de plástico e pode estragar);
Fixe o aro I no encaixe mais fundo nos vãos mais ao fundo da base da cúpula A (o aro I tem dois cortes mais 
próximos, encaixe as duas bases nos mesmos);
Agora encaixe os aros J, K, L, M, do menor para o maior, nas respectivas fendas (novamente os dois cortes mais 
próximos);
Pegue as hastes N e encaixe nas fendas na cúpula;
Após a montagem da cúpula veri�que se estão bem encaixados apertando levemente a mesma por fora;
Con�ra se foram colocados na posição correta, dê um ponto de cola em cada encaixe para �xar bem (coloque 
um pouco de cola em um pedaço de MDF que sobrou e uso o palito de dente para aplicar pouca quantidade 
nas junções. Não é necessário desmontar, a cola deve ser aplicada com a peça montada); 

BRAÇO
Passe uma arruela por um parafuso;
Coloque 2 espaçadores B entre as bases A da cúpula;
Por fora do conjunto, una duas barras D, centralize as peças e transpasse com o parafuso, coloque uma arruela 
do outro lado e trave com uma porca borboleta (não esqueça das arruelas! você pode montar o conjunto inteiro 
e passar o parafuso ou pode ir colocando uma peça de cada vez);
Não é necessário apertar muito, apenas o su�ciente para segurar o conjunto na posição desejada;
Passe outra arruela pelo segundo parafuso (lembre de passar o parafuso no mesmo sentido do primeiro para 
todas as borboletas �carem do mesmo lado); 
Coloque 2 espaçadores B entre as barras D já �xadas, dê uma volta ao redor dos espaçadores com o �o, insira o 
parafuso com a arruela passando pelos furos alinhados e prenda com uma arruela e a porca borboleta do outro 
lado (o �o pode �car solto, isso ira facilitar a montagem, depois iremos puxar o mesmo como o cadarço de um 
tênis);
Novamente, não é necessário apertar muito, apenas o su�ciente para segurar o conjunto na posição desejada;

BASE
Fixe as conexões C nos vãos da base (tenha certeza que não �que vão entre a conexão C e a base);
Cole as mesmas na base usando a cola e um palito de dente;
Passe outra arruela pelo terceiro parafuso; 
Pegue a estrutura da luminária, encaixe nas conexões C e coloque dois espaçadores no meio, dê uma volta ao 
redor dos espaçadores com o �o. (Novamente, pode deixar o mesmo solto para facilitar a montagem);
Centralize as peças e passe o terceiro parafuso com uma arruela, prenda com uma arruela e a porca borboleta. 
PRONTO! 
Sua luminária já está pronta para ser testada! Rosqueie a lâmpada no bucal do soquete e basta conectar sua 
luminária maker na tomada. 

Este kit tem partes ligadas a corrente elétrica 110V / 220V. 
Nunca mexa na �ação bocal com a luminária conectada à rede elétrica. 
Risco de choque e morte. 
Cola de contato pode gerar calor. Utilize proteção dos olhos e narinas. 
Em caso de contato com a pele, lave em água corrente morna. 
Produto in�amável. Não utilize perto do fogo. 
Este kit contém sistema elétrico e lâmpada LED bivolt (110-220v). 
Sempre veri�que a voltagem correta em seu projeto.

ATENÇÃO!

GUIA DE MONTAGEM - LUMINARIA MAKER Lista de peças

1 placa de MDF 3mm com peças cortadas a laser
1 base de MDF 6mm redonda cortada a laser
1 lâmpada led bivolt
1 �o com tomada bipolar, interruptor e bocal
3 parafusos
3 porcas
3 arruelas
1 guia de montagem
1 tubo de supercola
1 palito de dente
1 caixa de papelão

supercola

lâmpada LED �ação com bocal, interruptor e tomada bipolar

palitos de dente

Tire uma foto e compartilhe nas redes com a hashtag #batalhamakerbr! 
Compartilhando sua realização, você já pode se considerar um maker honorário! 
Veja a luminária no cenário do programa Batalha Makers Brasil no Discovery Channel, 
e inspire-se a fazer mais projetos como este. 


