
TÍTULO: MESA RECLINÁVEL PARA PLACA FOTOVOLTAICATÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: EngenhariasSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE ENIAC - ENIACINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): WILLIAM ALEXANDER FURTADO RODRIGUES, LUCAS CARLOS DE SOUSAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DANIEL DE OLIVEIRAORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

Este artigo integra uma iniciação científica em andamento, cujo o intuito é            

apresentar o desenvolvimento e progresso da construção de uma mesa reclinável           

para uma placa fotovoltaica que consegue se inclinar e reclinar para que exista a              

melhor captação de energia solar possível, eliminando o máximo possível de           

energia desperdiçada, e por fim, transformando essa energia solar em energia           

elétrica para uma utilização posterior. 
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2. INTRODUÇÃO 

Estamos em tempos que o nosso planeta está sofrendo com a ação            

desenfreada do homem sobre o meio ambiente, principalmente em relação ao           

uso de fontes energias não renováveis para abastecer as nossas populações. A            

energia não renovável também é limitada, ou seja, em algum momento ela irá             

acabar, principalmente com o aumento e uso desenfreado dessas fontes          

energéticas feitas atualmente pela nossa sociedade. 

Portanto, com todos esses pontos negativos ficando cada vez mais evidentes e            

com o avanço da conscientização e a globalização, está ficando mais importante            

a preferência para tipos de fontes de energia renováveis, já que elas possuem um              

percentual mínimo de agressão ao meio ambiente e são fontes de energias            

ilimitadas, ela é inesgotável.  

E com todos esses fatos e informações sobre as energias renováveis e não             

renováveis o desafio desta iniciação científica é otimizar o máximo possível da            

placa fotovoltaica, usufruindo dos movimentos de inclinação que a mesa irá fazer,            

acompanhando as direções que o sol fazerá durante o dia. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral é desenvolver uma mesa para uma placa fotovoltaica que            

consegue trabalhar em movimentos inclinados para a melhor captação de energia           

solar conforme o passar do dia. 



Os objetivos específicos são de projetar a estrutura, projetar um mecanismo           

que faça a inclinação da mesa utilizando as ferramentas do SolidWorks e            

programar um código que faça o acionamento dos motores para a inclinação. 

4. METODOLOGIA 

Como método de pesquisa foi utilizado a pesquisa exploratória, já que estamos            

explorando um problema, precisamos fazer uma apuração profunda sobre o          

assunto para podermos solucionarmos. Então foi trabalhado e pensado em          

soluções através do programa SolidWorks para que a placa fotovoltaica tenha um            

melhor aproveitamento de energia captada em relação a posição do sol. Com            

isso, toda o conjunto que agrega a placa fotovoltaica, foi pesquisado e estudado             

para que fosse feito a estrutura e parte mecânica da mesa. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Como base das dimensões utilizadas neste projeto, nós se baseamos em uma            

placa fotovoltaica já presente no mercado, com isso, nós começamos o           

desenvolvimento e desenho de toda a mesa reclinável no software de CAD 3D,             

Solidworks.  
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Primeiramente, começamos a desenhar a mesa que sustentará a placa, para           

termos o menor peso possível, fizemos vários furos na mesa para tirarmos o             

máximo de peso dos motores de passo na hora do acionamento deles. Portanto,             

posteriormente foi trabalhado as roscas e os apoios que serão responsáveis pela            

movimentação da placa, sendo assim, quatro roscas acopladas nas extremidades          

da mesa para a realização dos movimentos. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Em relação aos resultados, nós conseguimos um mecanismo prático para a           

movimentação da placa, tivemos a ideia de utilizar parafusos acoplados nos eixos            

dos motores para que quando o motor seja acionado, o parafuso rosqueie para             

baixo ou para cima conforme o sentido da rotação do motor, fazendo com que a               

mesa seja levantada ou abaixada. 

Outra peça do mecanismo que foi desenvolvida foi o apoio da mesa, este             

apoio é ligado junto com o parafuso acoplado com o motor, que quando acontece              

o rosqueamento, a mesa consegue se inclinar, esse mecanismo é feita por causa             

de uma espécie de “rolamento” que está dentro do apoio, que quando a             

angulação do parafuso muda, o apoio consegue inclinar para cima ou para baixo. 
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