
Jogo de Iluminação

Material Necessário

Material encontrado na sucata:
•6 Latas
•Chaveador de impressora
•Madeira
•Pregos
•Parafusos
•Chinelo
•Arame
Obs.: Tomar cuidado para não usar material enferrujado.
Material comprado:
•Papel Alumínio
•13,5 metros de Fio
•3 Chaves elétricas
•3 Lâmpadas
•Fita adesiva
•Fita isolante
•Papel celofane (3 cores, de preferência as primárias (Padrão RGB): Vermelha, Verde e Azul )
•Solda
•Silicone para Pistola de cola quente
Material permanente:
•Furadeira (Podemos usar prego, caso não tenhamos uma a disposição)
•Pistola de Cola Quente (Silicone).



Mão na massa! (lata)

1- Preparando a base de madeira
Inicialmente, peguem a madeira e alguns pregos ou parafusos grandes para fixar e formar 

uma base bem sólida.

Os aprendizes construindo a base de madeira

No caso acima, usamos parafusos para fixar a madeira na base. Aconselhamos que usem a 
criatividade para colocar a base da maneira que acharem melhor. Adotamos esta porque economiza 
material e dá boa sustentabilidade e distribuição das luzes.

Construída a base de acordo com a criatividade, vamos ao próximo passo.

2 – Recipiente da Lâmpada
Separem as 6 latas em 2 grupos de 3 latas cada.
O primeiro grupo terá o fundo removido e 3 furos na circunferência da lata, parte interior.
No segundo grupo façam dois furos no fundo da lata: um bem no centro da lata e outro um 

pouco mais afastado (Esses furos servirão para passar a fiação e fixar o soquete da lâmpada). Ainda, 
façam 3 furos iguais aos do primeiro grupo, só que na parte superior da lata, ligando as duas através 
de um pequeno arame para fazer o “canhão de luz”, como demonstrado na imagem abaixo:



Juntando as latas

Unindo as latas com arame

Os furos laterais  foram feitos com prego, mas pode-se usar  uma broca bem fina e uma 
furadeira. Nos furos do fundo usamos a furadeira, no entanto os pregos também funcionam nesse 
caso.  As atividades podem ser feitas por duas equipes para agilizar o processo e dividir o trabalho.

3 – Fixando as latas na estrutura de madeira
Após fazerem a estrutura de madeira e prepararem as latas (como visto nas fotos) , fixem as 

latas na estrutura.
Esse ponto exige um parafuso grande que possa ir de uma lata à outra, atravessando a base 

de madeira, e uma porca que prenda as latas e facilite a movimentação (cima / baixo). Utilizem 
pedaços de borracha retirados de um chinelo velho (pode ser EVA), para facilitar a movimentação 
das luzes e dar uma melhor fixação da lata na base de madeira.

Aprendizes fixando a lata na base.

Fixadas as três latas, obtêm-se algo mais ou menos parecido com a imagem abaixo. Notem 
que a borracha verde do chinelo aparece entre as latas e a base.



Base com as latas fixadas

4 – Colocando o soquete nas latas.
Agora coloquem o soquete nas latas. Primeiramente, preparem o soquete colocando os fios e 

depois passem o fio pelo buraco feito no canto do fundo da lata.

Colocando o soquete na lata

Fundo da lâmpada após o fio ter sido passado e puxado

Em seguida, puxem o fio até deixarem a lâmpada bem rente ao fundo, centralizando-a para 
que fique fixada com um parafuso preso no furo do centro da lata.



5 – O controle da iluminação
Nessa etapa será  utilizada uma caixa de chaveamento de impressora para o  controle  de 

iluminação. A  ligação é bem simples e é mostrada no esquema abaixo.

Esquema do controle de iluminação

Depois de montado

6 – Forrando a parte interior da lata com papel alumínio
Para uma iluminação mais uniforme e um melhor acabamento, forrem a parte interna dos 

“canhões de luz”  com papel  alumínio.  Depois  cortem  um pedaço que dê a  circunferência da lata,
 

enrolando de acordo com a circunferência. Cortem o excesso com uma tesoura. Para o fundo, corte 
um pedaço redondo e façam um furo no meio para o soquete.



Na próxima imagem, notem que deixamos um pouco de papel para fora da lata.  Isso é 
necessário para uma melhor fixação do papel e acabamento, já que será preso com a tampa da lata. 
A próxima imagem mostra o resultado final desse passo.

7 – Tampa da Iluminação
Depois de colocar a lâmpada no soquete, coloquem a tampa, que por sua vez garantirá a cor 

nas luzes. Aconselhamos que seja usado o padrão RGB (Red, Green e Blue) (Vermelho, Verde e 
Azul) para uma combinação de cores mais rica. Aqui utilizamos vermelho, amarelo e verde.

O  procedimento  é  simples:  peguem a  tampa  de  uma  das  latas  e  cortem com cuidado, 
deixando-a mais ou menos assim:

Depois peguem o papel celofane da cor desejada e recortem com um pouco de sobra para 
que a tampa possa prender como na imagem a seguir. Recomendamos usar mais de uma folha para 
que a cor fique bem realçada.

8 – Finalizando
Seu jogo de luz está pronto:
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Este artigo foi publicado originalmente em:
http://www.casabrasil.art.br
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Achou um erro?
Envie para: contato@gilfran.net
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