INPI

(21) BR 202018074057-7 U2

*BR202018074057U2*

(22) Data do Depósito: 22/11/2018
República Federativa do Brasil
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(43) Data da Publicação Nacional: 02/06/2020

(54) Título: RASTREADOR SOLAR DE BAIXO CUSTO PARA USO EM ESCOLAS: USO DE PAINÉIS SOLARES E DE
BRINQUEDOS METÁLICOS EMPREGADOS EM PRAÇAS, JARDINS E ESCOLAS
(51) Int. Cl.: G09B 23/18.
(52) CPC: G09B 23/18.
(71) Depositante(es): SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA; DAVID SANTANA BRAZ DA SILVA.
(72) Inventor(es): DAVID SANTANA BRAZ DA SILVA; PATRICIA MARIA DUSEK; CLAUDIO MARINHO DE PINHO PONTES.
(57) Resumo: Patente de modelo de utilidade com inovação no processo de integração com painéis solares e brinquedos
metálicos existentes em praças, parques e escolas, proposta para servir como uma ferramenta educacional para os alunos das
escolas até o nível do ensino médio. O equipamento permite o ensino das tecnologias fotovoltaicas, o conhecimento das
navegações, das características geográficas, etc. Vale ressaltar que a ferramenta pode ser um aliado poderoso na transferência
do conhecimento além de permitir que os alunos saiam da sala de aula para um meio externo com mais qualidade na aplicação
do conteúdo. Ressalte-se que se isto for praticado a noite pode-se contar com os movimentos estelares como uma grande
ferramenta educacional. Além destes processos é proposto uma base de apoio flexível que permite que a ferramenta possa ser
móvel, potencializando o uso para os mais diversos grupos de alunos em diferentes lugares, aprimorando o efeito e a sensação
de navegação com efeito positivo na ministração dos conteúdos escolares. Esta ferramenta despertará no aluno a curiosidade e o
anseio por melhores conhecimentos, que é o que se procura obter nas escolas.
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“RASTREADOR SOLAR DE BAIXO CUSTO PARA USO EM
ESCOLAS: USO DE PAINÉIS SOLARES E DE BRINQUEDOS
METÁLICOS

EMPREGADOS

EM

PRAÇAS,

JARDINS

E

ESCOLAS”

[001] A presente de modelo de utilidade com inovação no processo
de integração com painéis solares tem como objetivo produzir uma ferramenta educativa
com a integração dos painéis solares e brinquedos de metal comumente presentes em
praças, parques e escolas, buscando melhorar o desempenho do professor e o rendimento
escolar dos alunos, levando todos a melhorarem as suas performances acadêmicas e
educacionais.
[002] A patente se propõe à otimização do processo de “ensinar”
usando a ferramenta para alavancar conhecimentos em áreas como ciência, tecnologia
solar, física, história, geografia, etc, elencando os diversos fatores e movimentos havido
e contemporâneos que fazem parte da história e do desenvolvimento do conhecimento em
cada áreas.
[003] A busca para melhorar o conhecimento e estabelecer metas
para atingir objetivos educacionais está ligado diretamente ao emprego e uso de diversas
ferramentas educacionais entre as quais a apresentada no anexo que permite acompanhar
em tempo real os avanços educacionais.

[004] Folha ANEXO – Figura 01- É apresentado o desenho
esquemático do Rastreador Solar de baixo custo para ser usado em praças, parques e
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escolas, com visualizações laterais e superiores do Rastreador, possibilitando aplicações
das mais diversas áreas do conhecimento.

[005] Folha ANEXO – Figura 02 – Fotografia do protótipo - É
apresentado o protótipo de um rastreador solar de baixo custo para ser usado em praças,
parques e escolas, com vista do painel solar e sua infraestrutura onde está montado o
motor do movimento de translação (em cima) e o motor do movimento de rotação
(embaixo) montado no tubo horizontal. Desta configuração, pode-se derivar para um
modelo fixo, um modelo móvel em um eixo ou um modelo móvel nos dois eixos,
totalmente manual, semi-automático ou totalmente automatizado.

[006] Folha ANEXO - Figura 03 – É apresentado o conjunto
responsável pelos movimentos do painel solar no sentido de translação da terra.
Fotografia do protótipo do Rastreador Solar de baixo custo, com vista do painel solar e
sua infraestrutura onde está montado o motor do movimento de translação (em cima).
Desta configuração, pode-se derivar para um modelo fixo, um modelo móvel em um eixo
ou um modelo móvel nos dois eixos, totalmente manual, semi-automático ou automático.

[007] Folha ANEXO – Figura 04 – É apresentado o conjunto
responsável pelos movimentos do painel solar no sentido de rotação da terra. Nesta foto
é mostrado o sistema de tração que permite o movimento do painel solar no sentido de
rotação.
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REIVINDICAÇÕES

1) “RASTREADOR SOLAR DE BAIXO CUSTO PARA USO EM ESCOLAS:
USO

DE

PAINÉIS

SOLARES

E

DE

BRINQUEDOS

METÁLICOS

EMPREGADOS EM PRAÇAS, JARDINS E ESCOLAS”, caracterizada por
material em aço tubular com pintura eletrostática no formato semi-circular.

2) “RASTREADOR SOLAR DE BAIXO CUSTO PARA USO EM ESCOLAS:
USO

DE

PAINÉIS

SOLARES

E

DE

BRINQUEDOS

METÁLICOS

EMPREGADOS EM PRAÇAS, JARDINS E ESCOLAS”, caracterizada por
material de movimento por corda de nylon de 4mm.

3) “RASTREADOR SOLAR DE BAIXO CUSTO PARA USO EM ESCOLAS:
USO

DE

PAINÉIS

SOLARES

E

DE

BRINQUEDOS

METÁLICOS

EMPREGADOS EM PRAÇAS, JARDINS E ESCOLAS”, caracterizada por
movimento no piso permitindo a locomoção do produto com rodas em movimento
360º com material de nylon.

4) “RASTREADOR SOLAR DE BAIXO CUSTO PARA USO EM ESCOLAS:
USO

DE

PAINÉIS

SOLARES

E

DE

BRINQUEDOS

METÁLICOS

EMPREGADOS EM PRAÇAS, JARDINS E ESCOLAS”, caracterizada por
suporte de alumínio no formato retangular para painel solar.
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5) “RASTREADOR SOLAR DE BAIXO CUSTO PARA USO EM ESCOLAS:
USO

DE

PAINÉIS

SOLARES

E

DE

BRINQUEDOS

METÁLICOS

EMPREGADOS EM PRAÇAS, JARDINS E ESCOLAS”, caracterizada por
painéis solares fixos, que gera tensão DC.

6) “RASTREADOR SOLAR DE BAIXO CUSTO PARA USO EM ESCOLAS:
USO

DE

PAINÉIS

SOLARES

E

DE

BRINQUEDOS

METÁLICOS

EMPREGADOS EM PRAÇAS, JARDINS E ESCOLAS”, caracterizada por
painéis solares que acompanham a movimentação de rotação da terra, gerando tensão
DC.

7) “RASTREADOR SOLAR DE BAIXO CUSTO PARA USO EM ESCOLAS:
USO

DE

PAINÉIS

SOLARES

E

DE

BRINQUEDOS

METÁLICOS

EMPREGADOS EM PRAÇAS, JARDINS E ESCOLAS”, caracterizada por
painéis solares que acompanham a movimentação de translação da terra, gerando
tensão DC.

8) “RASTREADOR SOLAR DE BAIXO CUSTO PARA USO EM ESCOLAS:
USO

DE

PAINÉIS

SOLARES

E

DE

BRINQUEDOS

METÁLICOS

EMPREGADOS EM PRAÇAS, JARDINS E ESCOLAS”, caracterizada por
painéis solares que acompanham a movimentação de rotação e de translação da terra,
gerando tensão DC.
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Figura 01 - Desenho esquemático do Rastreador Solar de baixo custo
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Figura 02 – Fotografia Protótipo
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Figura 03 – Conjunto Translação

Figura 03 – Conjunto Rotação
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RESUMO

“RASTREADOR SOLAR DE BAIXO CUSTO PARA USO EM ESCOLAS: USO DE
PAINÉIS SOLARES E DE BRINQUEDOS METÁLICOS EMPREGADOS EM
PRAÇAS, JARDINS E ESCOLAS”. Patente de modelo de utilidade com inovação no
processo de integração com painéis solares e brinquedos metálicos existentes em praças,
parques e escolas, proposta para servir como uma ferramenta educacional para os alunos
das escolas até o nível do ensino médio. O equipamento permite o ensino das
tecnologias fotovoltaicas, o conhecimento das navegações, das características
geográficas, etc. Vale ressaltar que a ferramenta pode ser um aliado poderoso na
transferência do conhecimento além de permitir que os alunos saiam da sala de aula
para um meio externo com mais qualidade na aplicação do conteúdo. Ressalte-se que se
isto for praticado a noite pode-se contar com os movimentos estelares como uma grande
ferramenta educacional. Além destes processos é proposto uma base de apoio flexível
que permite que a ferramenta possa ser móvel, potencializando o uso para os mais
diversos grupos de alunos em diferentes lugares, aprimorando o efeito e a sensação de
navegação com efeito positivo na ministração dos conteúdos escolares. Esta ferramenta
despertará no aluno a curiosidade e o anseio por melhores conhecimentos, que é o que
se procura obter nas escolas.
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