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Objetivo: aprender o funcionamento de novos circuitos Modelix (junto com o 

Sistema Esquemático Modelix-G), e a utilização de um motor acionado por relés. 

1) Circuitos Modelix 

 
HUB 

 

 

 

 

 

 

                               Circuito HUB             Representação Modelix-G 

 

O Circuito HUB serve para distribuir uma fonte de energia proveniente 

das pilhas (ou um sinal), para diversos atuadores, ligando todos em uma mesma 

fonte. 

 

Sensor de Luz 

 

 

 

 

 

 
                      Sensor de Luz                            Representação Modelix-G 
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O Sensor de Luz age como um interruptor. Ele também é um consumidor 

de energia. 

Devemos alimentá-lo com 6 volts na entrada sinalizada com 6V, 

respeitando a polaridade. 

Quando o sensor fica exposto a uma certa intensidade de luz (ou de frente 

a uma superfície muito clara, como branco), nos libera uma carga de 6 volts na 

saída sinalizada como SINAL. Podemos, por exemplo, deixar conectado um LED 

para receber esta carga. Quando o sensor for ativado pela luz, o nosso LED será 

ligado. 

 
Circuito Relé 

 

 

 

 

 

 

                        Circuito Relé                               Representação Modelix-G 

 

O Circuito Relé tem uma entrada de sinal de 6 volts , que pode ser 

alimentada por um Sensor de Luz ou uma fonte de energia (pilhas de 6 volts), 

com interruptor entre outros. O Relé funciona com o principio do eletroímã. Ele 

tem dois estados, em ação ou em repouso (ativo; inativo). 

Em repouso (quando não está recebendo carga elétrica), as duas saídas 

NA (normalmente abertas) agem como um interruptor em posição não ativado, e 

as duas NF (normalmente fechado) estão em posição de um interruptor ativado. 

Em ação ativada, as saídas invertem a posição. NA (normalmente aberta) 

tem o circuito ativado, e as saídas em NF (normalmente fechado) tem o circuito 

não ativo. 
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Figura 1: Esquema de funcionamento de um relé. 

 

Quando a energia passa pela bobina, o eletroímã fica ativo e puxa a haste 

para a posição oposta que estava antes. Desta forma ,os dois interruptores que 

estavam na posição de NF passam a ficar na posição de NA e os outros dois que 

estavam em NA ,passam a ficar em NF. 

Quando a corrente deixa de ser fornecida para o Relé, o eletroímã 

fica inativo e a mola devolve a haste para a sua posição original de antes do 

acionamento. 
Desta forma, os quatro interruptores assumem novamente os seus estados 

originais. 

O Relé é um componente que nos permite criar muitas situações úteis, 

mesmo sem ter profundos conhecimentos de elétrica ou eletrônica. Só precisa usar 

a criatividade para tirar um bom proveito dos seus recursos. 

 

Motor de Giro 

 

 

 

 

 

 
                Motor de Giro Modelix                   Representação Modelix-G 
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O motor é um consumidor de energia que funciona em ambas polaridades, 

dependendo em qual conector você ligar o positivo e o negativo, ele irá girar em 

um determinado sentido, ou horário ou anti-horário. 

 

2) Sistema Esquemático Modelix-G (Modelix-Grafix) 

2.1) Introdução 

 

O Sistema Esquemático Modelix-G foi criado pela Modelix para facilitar 

o aprendizado de alunos interessados em Eletricidade. O Modelix-G também 

facilita a visualização e montagem de projetos, tornando fácil para todos montar 

seus projetos e compartilhar suas idéias com outros interessados. 

 O Sistema Modelix-G é um sistema simples que utiliza ícones 

(representações gráficas) para os seus componentes elétricos. Esses ícones são 

especiais para serem impressos e utilizados para montar seus projetos, o que 

iremos ensinar mais à frente. 

 Esses componentes também poderão ser utilizados com um software 

open-source, fazendo as conexões no próprio programa, de forma rápida e fácil. 

2.2) Utilizando o Sistema Modelix-G impresso 

 

Para utilizar o Sistema Modelix-G basta imprimir seus componentes em 

uma folha sulfite ou especial para fotos. Depois você irá recortar estes 

componentes, deixando-os soltos individuais. Utilizando fita crepe você poderá 

fixá-los em uma folha sulfite, dispondo-os de uma forma que fique fácil tanto a 

visualização quanto as conexões. 

 Após fixá-los você precisará de três canetas de cores diferentes: vermelha, 

preta e azul. A vermelha você irá utilizar para as conexões nos pólos positivos, a 

preta para os negativos e a azul para as que não possuem polaridade pré-

determinada, como as saídas para motores, locais para jumpers e sinais de 

controladores. 

 Os ícones Modelix-G já possuem em suas representações gráficas os 

cabos de conexões estendidos até a margem da imagem, assim não será preciso 

rabiscar em cima da mesma, podendo utilizar as imagens impressas sem danificá-

las. 
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Com as canetas você irá fazer as conexões necessárias entre os 

componentes, apenas continuando o traçado a partir da margem da imagem onde 

estão representados os cabos de ligação. 

Quando houver cruzamento entre os traçados à caneta das conexões, 

deve-se utilizar uma linha curva para represetar que um fio passa por cima do 

outro e não existe contato elétrico entre eles. 

 

 

 

 

 
Figura 1: Representação gráfica de conexões cruzando sem contato elétrico. 

 

 Assim, você poderá montar esquemas elétricos para os seus projetos de 

forma simples e limpa, testando suas idéias no papel antes de montar o circuito 

com os componentes elétricos Modelix. Outro aspecto interessante é que, 

utilizando o Sistema Modelix-G, você também poderá compartilhar seus projetos 

e idéias, o que iremos abordar mais à frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Exemplo de projeto em papel. 
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Quando houver fios de conexão na imagem sem polaridades, significa que 

pode ser uma área onde você deve colocar jumpers, como no exemplo do Sensor 

de Obstáculo 1.5: 

 

 
 

Figura 3: Exemplo de área para colocação de jumper. 

 
 Pelo exemplo acima identificamos que em alguns componentes é preciso 

fazer uma escolha de como utilizá-lo, nesse caso seria preciso escolher entre 

utilizar o Sensor de Obstáculo 1.5 com ou sem controlador, colocando um jumper 

no local desejado. Outros exemplos seriam componentes como o Temporizador e 

o Sensor de Som, que também utilizam a colocação de jumpers para os níveis de 

tempo. 

 Concluímos assim que nem sempre serão utilizadas todas as extensões de 

fios que existem nos ícones Modelix-G, apenas aquelas de que você irá precisar 

no seu projeto. 
Como podemos perceber, é muito simples realizar as conexões de um 

projeto, utilizando os componentes Modelix-G impressos e canetas para traçar os 

fios de conexão. 

2.3) Utilizando o Sistema Modelix-G com software 

 

 O Sistema Modelix-G também poderá ser utilizado com um software 

open-source chamado Fritzing. 

 Nele você poderá utilizar os componentes do Sistema Modelix-G, 

adicionando-os e depois apenas arrastando para a área de trabalho do programa os 

componentes que você irá utilizar. Depois é só você fazer as conexões, primeiro 

clicando com o mouse no conector desejado e arrastando o cabo gerado até o seu 

ponto de destino. 

 Essa forma de se utilizar o Sistema Modelix-G também é muito simples e 

rápida, em que você pode montar os esquemas dos seus projetos, apenas criando 

fios conectores com o mouse a partir dos pinos conectores nos próprios ícones 

Modelix-G. 

Local designado 

para colocação de 

jumper 

Local designado 

para colocação de 

jumper 
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 Também é possível manipular os fios de conexão após conectá-los, 

clicando com o mouse em qualquer ponto do fio e arrastando é criado um ponto 

de flexão no fio, e assim você pode dispô-los da melhor forma possível. 

 Caso queira desfazer o ponto de flexão criado, você deve clicar com o 

botão direito do mouse no ponto e, na janela que abrir, clicar em “Remove 

Bendpoint”, assim o fio será restaurado ao que era. 

 Para fazer o download do software Fritzing, acessar o seguinte site: 

http://fritzing.org/. Na área de download do site você poderá baixar gratuitamente 

o software e instalá-lo em seu computador. 

 Para baixar os componentes do Sistema Modelix-G que são adicionáveis 

no software, favor acessar o site da Modelix: http://www.leomar.com.br/modelix. 

 

 
 

Figura 4: Componentes Modelix-G conectados utilizando software. 

2.4) Divulgando seus projetos e idéias 

 

 Caso queira compartilhar suas idéias e projetos com outros interessados, e 

saber suas opiniões, a Modelix está criando um fórum na internet para que as 

pessoas se cadastrem e divulguem seus projetos, utilizando o Sistema 

Esquemático Modelix-G. 

 Para aqueles que utilizaram o Sistema Modelix-G impresso, eles deverão 

tirar uma foto de seu projeto e fazer o upload da foto no fórum, já estando 

devidamente cadastrado e logado. As pessoas poderão fazer comentários sobre os 

projetos dos outros usuários, dando sugestões e também testando, para quem não 

pôde testar seu projeto. 

 Para os que utilizarem o Sistema Modelix-G no software é só tirar um 

print screen da tela e enviar como imagem no fórum. 

 O intuito é criar uma rede de usuários interessados por projetos elétricos, 

tornando acessível para todos tirar dúvidas e incrementar seus projetos com 

sugestões. 
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3) Exercícios para treinar 

 
1) Montar, utilizando o Sistema Esquemático Modelix-G, um esquema elétrico de 

um motor acionado por um Sensor de Luz, utilizando o Circuito Relé. 

 

2) Qual a diferença entre o Circuito HUB e o Circuito INT? Compare suas 

utilidades. 

 

3) Defina a diferença entre as saídas NA e NF do Circuito Relé. 

 

4) O que ocorre com o motor de giro quando se inverte as polaridades? 

 

5) Qual o princípio de funcionamento do Sensor de Luz? 

 

Após essa aula, tentar colocar em prática tudo o que você aprendeu, montando 

seus próprios projetos usando sua imaginação e os componentes Modelix. 

Existem diversas formas de utilizar os componentes Modelix, é muito importante 

o aluno ter um tempo livre para tentar montar seus próprios circuitos. 

 
Componentes inclusos na Eletricidade II (incluindo a I): 
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Respostas: 

 

1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conecte o motor na área “MOT” do Circuito INT. 

Conecte a caixa de 4 pilhas no Circuito HUB. 

Conecte a área “6V” do Sensor de Luz no Circuito HUB, com cabo conector. 

Conecte a área “BAT” do Circuito INT no Circuito HUB, com cabo conector. 

Conecte a área “sinal” do Sensor de Luz na área “6V” do Circuito Relé, com cabo conector. 

Conecte de um dos interruptores “NA” do Circuito Relé na área “INT” do Circuito INT, com cabo 

conector. 

Assim, quando existir luz incidindo sobre o Sensor de Luz, o motor irá fucionar. 

 

2) O Circuito HUB serve como distribuição, de uma mesma fonte de energia, para vários 

componentes, enquanto o Circuito INT deve ser utilizado com um interruptor, jumper ou sensor 

para que se faça o chaveamento de um atuador (ligar e desligar). 

 

3) As saídas NA do Circuito Relé estão abertas quando em repouso (sem sinal chegando), ou seja, 

seus contatos estão aberto, não deixando passar corrente. Quando o relé é ativado por um sinal de 

6V essas saídas se fecham, deixando passar corrente. Com o NF ocorre exatamente o inverso, 

fechado quando em repouso e aberto quando ativado. 

 

4) O motor de giro funciona normalmente com qualquer polaridade, o que ocorre é que, dependendo 

da ligação efetuada, ele irá girar em um determinado sentido, ou horário ou anti-horário. 

 

5) O Sensor de Luz consegue reconhecer a presença de luz com seu componente sensor LDR, 

quando exposto à luz ele irá fornecer uma tensão de 6V em sua saída, caso contrário, não existirá 

tensão na saída. 


