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OBJETIVO

Este guia tem como objetivo a capacitação ao uso dos componentes mais específicos e o entendimento 
de seus modos de funcionamento. A Modelix está disponibilizando este guia junto a uma vasta gama 
de modelos, pois sempre há alguma parte do guia que pode ser utilizada e agregar um ganho cognitivo 
satisfatório. Alguns dos exercícios sugeridos podem não funcionar, pelo motivo de indisponibilidade 
dos componentes necessários em determinado kit adquirido pelo usuário. É fácil substituir por outra 
cor ou outra quantidade de furos do que os indicados no guia, quando se trata de peças de estrutura 
mecânica não específica. Use o bom senso para poder usufruir do seu kit ao máximo. Para criar projetos 
e executá-los com sucesso é fundamental ter a segurança de estar manuseando corretamente estes 
componentes.

AVISO

Os diversos produtos da Modelix não montam necessariamente todos os exercícios relacionados neste 
GUIA DE USO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS.
Favor verificar quais componentes o seu produto inclui e quais projetos pode realizar.

ENTENDENDO A ELETRICIDADE

Qualquer tipo de matéria é formada por átomos. Todo átomo é composto por um núcleo que contém 
prótons, elétrons e nêutrons. Em volta do núcleo ficam os elétrons.

ELÉTRONS
(em movimento na eletrosfera) NÚCLEO

(prótons e nêutrons)

Descobriu-se que elétrons e prótons possuem carga elétrica e que os nêutrons não.

Temos carga positiva (+) nos prótons
Temos carga negativa (–) nos elétrons

Cargas de mesmo sinal se repelem enquanto cargas de sinais opostos se atraem.
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Os elétrons buscam constantemente passar de um ponto negativo para um positivo.

Alguns metais são conhecidos como condutores (como o Cobre). O movimento dos elétrons ao longo de 
um condutor é chamado de corrente elétrica.

Para gerar uma corrente elétrica, precisamos de uma fonte de tensão elétrica (uma pilha), de um 
condutor (fio elétrico), um dispositivo consumidor (uma lâmpada) e o circuito entre os mesmos 
fechado (um interruptor).

Há certas matérias, como a borracha, a porcelana e vários tipos de plásticos, que impedem a passagem 
dos elétrons. Estes tipos de matéria são chamados isolantes.

A corrente contínua (DC em Inglês, Direct Current ou CC em Português, Corrente Contínua) ocorre 
quando há um fluxo constante de elétrons pelo condutor. As pilhas nos fornecem Corrente Contínua, 
diferentemente da corrente obtida nas tomadas das paredes das nossas residências, que é Corrente 
Alternada (AC em Inglês, Alternate Current ou CA em Português, Corrente Alternada). Em nenhuma 
hipótese utilize Corrente Alternada, pois além dela ser incompatível com os componentes que 
estamos utilizando, a sua tensão é altíssima e pode provocar superaquecimento e explosão, além 
de choque elétrico de graves conseqüências.
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BASE PARA MONTAR OS CIRCUITOS

Esta base serve para prender os componentes e fazer o laboratório com firmeza.

1 – COMO MONTAR UM CIRCUITO SIMPLES

OS COMPONENTES

1 caixa de 4 pilhas AA
1 LED (mini lâmpada)
1 Cabo de 25cm com 2 terminais
1 Interruptor de pressão
1 Conector INT

Para montar um circuito simples é necessário conhecer os objetos acima. Cada objeto tem uma 
simbologia, para melhor compreensão em desenho. 

CAIXA DE PILHAS

 4 pilhas AA – 6volts (cada pilha 1,5 volts)

+ -

Símbolo para caixa de pilhas (fonte de 
energia)

A caixa de pilhas é uma FONTE DE ENERGIA, que vai fazer algum objeto funcionar. Ela tem polaridade 
negativa e positiva para ser respeitada, porque é uma corrente contínua (DC ou CC). Sobre a corrente 
contínua, vamos explicar mais para a frente em outros exemplos.Sobre a polaridade, vamos explicar 
ainda neste capítulo.

LED (mini lâmpada)
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 Símbolo para os consumidores de energia

+-

O LED é um objeto que vai funcionar a partir de uma FONTE DE ENERGIA. Ele é um
CONSUMIDOR DE ENERGIA.

Este consumidor de energia tem polaridade a ser respeitada para funcionar corretamente. Não são 
todos os componentes que exigem a observação da polaridade correta. Existem outros componentes, 
onde a polaridade não influi sobre o seu funcionamento.

POLARIDADE

É a condição elétrica que determina o sentido, no qual uma corrente elétrica tende a circular. Então, 
temos o pólo negativo e o pólo positivo. Nas pilhas, os pólos vêm sinalizados com (+) para o pólo positivo 
e(–) para o pólo negativo.

CABO DE DOIS TERMINAIS (25cm)

O cabo de dois terminais (2 fios) serve para levar a corrente elétrica (a energia)  de um componente 
ao outro.

A cor dos cabos serve para identificar a POLARIDADE dos mesmos. Essas cores respeitam uma regra. 
Quando um par de cabos tem preto e vermelho, amarelo e branco ou verde e preto, a cor mais viva é a 
POSITIVA.

Exemplo: vermelho positivo, preto negativo
                 Amarelo positivo, branco negativo
                 Verde positivo, preto negativo
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INTERRUPTOR DE PRESSÃO

Símbolo de interruptor NA (normalmente aberto)

Os interruptores de pressão são intercalados entre a fonte de energia (pilhas ou bateria) e o circuito 
alimentado (motor, por exemplo) através do Conector INT. 

Este interruptor é do tipo NA (normalmente aberto). Serve para ligar um dispositivo por curtos 
instantes. Quando apertado, ele fecha o circuito e aciona o dispositivo a ser ligado. Quando deixa de ser 
apertado, a mola que está dentro dele faz com que o interruptor retorne ao estado NA (normalmente 
aberto) e abre o circuito. Conseqüentemente, desliga o dispositivo antes acionado por ele.No sistema 
Modelix,ele tem que operar com o conector INT para se acoplar de forma correta ao circuito.

INTERRUPTOR GANGORRA

É um interruptor simples do tipo liga/desliga (on/off)

Como o anterior, este também vai acionar o CONSUMIDOR DE ENERGIA. Seu circuito é NA 
(normalmente aberto).

CONECTOR INT

Símbolo para conector INT

INT
Motor

BAT
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O conector INT foi desenvolvido pela Modelix, para facilitar o uso dos componentes que utilizam 
o terminal padrão Modelix. Ele tem três pontos de entrada. A simbologia BAT (bateria),MOTOR 
(consumidor a ser acionado) e INT (interruptor), ajuda o usuário a entender onde conectar os 
componentes. Ele faz a conexão entre os componentes.

CIRCUITO SIMPLES (em simbologia)

LED (Consumidor de energia)
Mini lâmpada apagada

Interruptor desligado
circuito aberto

+ -

Fonte de energia

Caixa de
pilha

LED (Consumidor de energia)
Mini lâmpada acesa

Interruptor ligado
circuito fechado

+ -

Fonte de energia

Caixa de
pilha

CIRCUITO SIMPLES COM UM CONECTOR INT MODELIX PARA CONECTAR OS 
OBJETOS (em simbologia)

+ -

BAT

INT
MOTOR

Fonte de energia

Caixa de
pilha

LED (Consumidor de energia)
Mini lâmpada apagada

Interruptor desligado
circuito aberto

+

+

+

-
Conector INT Modelix
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o terminal padrão Modelix. Ele tem três pontos de entrada. A simbologia BAT (bateria),MOTOR 
(consumidor a ser acionado) e INT (interruptor), ajuda o usuário a entender onde conectar os 
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07

Conforme o desenho acima, temos uma FONTE DE ENERGIA (caixa de pilhas), um CONSUMIDOR DE 
ENERGIA (LED) e um INTERRUPTOR. Para a sua operação correta , esses componentes estão ligados 
entre si pelo CONECTOR INT. Os LEDs são consumidores de energia que exigem que a polaridade seja 
respeitada, para funcionarem corretamente. Então,devemos fazer com que o fio positivo (vermelho) da 
caixa de pilhas seja conectado de forma correta ,para garantir que o pino conector do pólo positivo do 
LED (consumidor de energia) receba o pólo positivo da caixa de pilhas (fonte de energia). 

OBS: Não são todos os consumidores de energia que diferenciam a polaridade, por exemplo, uma 
resistência de um aquecedor não tem polaridade.

  

+ -

BAT

INT
MOTOR

Fonte de energia

Caixa de
pilha

LED (Consumidor de energia)
Mini lâmpada acesa

Interruptor desligado
circuito fechado

+

+

+

-
Conector INT Modelix

Sentido da corrente de enrgia



GUIA DE USO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS

www.modelix.com.br Página 

O LED está conectado na simbologia do MOTOR e a caixa de pilhas no BAT. Observe que o fio amarelo 
(positivo) do LED se encontra com o fio vermelho (positivo) da bateria.

A importância de se respeitar a polaridade positiva dos componentes não ocorre com o interruptor 
de pressão. Este pode ser colocado ao conector INT de qualquer forma, pois não afeta o seu 
funcionamento. 
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2- UM SEGUNDO EXEMPLO DE CIRCUITO SIMPLES 
(com consumidor de energia – MOTOR)

Modelos de Motor da Modelix (todos consumidores de energia)

Motor de Giro (sem redutor de velocidade) 780P

+-

Motor DCM32 (com caixa de redução de velocidade

 embutido) Baixa velocidade, porém com grande 

torque (força).

Motor DCM42 

 (com caixa de redução de velocidade embutido) Baixa 

velocidade, porém com grande torque (força).

Motor DCM62 DCM32 (com caixa de redução de velocidade 

embutido) Baixa velocidade, porém com grande torque (força).
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Alguns dos motores têm uma caixa de engrenagem de redução de giro que proporciona muita força.
Agora vamos ver um circuito simples com Motor de giro 780P

Neste segundo exemplo, temos o Motor como CONSUMIDOR DE ENERGIA no lugar do LED (mini 
lâmpada). O circuito é o mesmo, estamos respeitando as polaridades da fonte de energia e do 
consumidor de energia, onde os fios positivos (vermelho e amarelo) estão juntos para a circulação da 
corrente. No caso do motor, quando trocamos o pólo positivo pelo negativo, observamos que o sentido 
da rotação muda. Se estava no sentido horário, após a inversão da polaridade o motor passa a girar no 
sentido de rotação anti-horário.

3- USANDO UM HUB PARA OS CONSUMIDORES DE ENERGIA
(motor e LED)

HUB
Saída 3

Entrada de fonte
de energia

Saída 2

Saída 1 HUB

+ -+ -+ -+ -

Símbolo do HUB para desenhos

O HUB funciona como um benjamim de tomada. Ele distribui a energia para os consumidores de energia, 
como no benjamim que recebe a fonte (energia) da parede e distribui para a TV, som, vídeo e outros, 
dependendo de quantas saídas estão sendo utilizadas. O HUB funciona como uma cascata.Dependendo 
da forma como o par de fios da entrada da fonte for conectado no HUB, ele vai distribuir nas demais 
saídas. Se colocarmos a polaridade positiva da fonte de energia na direita e a polaridade negativa na 
esquerda,  assim vão ser conectados os pares dos consumidores seguintes, com todos os pares de fios 
na mesma ordem.
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+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

Caixa
de 

Pilha

Saída para
consumidor de energia

Par de fios 1
Entrada de fonte
de energia

LED 

Motor

outro 
possível

consumidor

Saída para
consumidor de energia

Saída para
consumidor de energia

DESENHO DE UM CIRCUITO COM HUB (em simbologia)

HUB

+ -

BAT

INT
MOTOR

Fonte de energia

Caixa de
pilha

Interruptor desligado
circuito NA (normalmente aberto)

+

+
Conector INT Modelix

+-

+ -

+-

outro 
possível

consumidor

+-

LED Motor

consumidores de energia

Ca
bo

 de
 do

is

te
rm

ina
is

+

+ -+ -+ -

4 – LIGAÇÕES PARALELAS E EM SÉRIE

OS COMPONENTES PARA A MONTAGEM

1 caixa de 4 pilhas AA
1 MOTOR
1 Cabo de 25cm com 2 terminais
1 Interruptor de pressão
1 Conector INT

LIGAÇÃO EM PARALELO
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+-
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LED

Motor

LED e Motor consumidores de energia

+
-

INT

Motor
BAT

+-

Caixa de
pilhas

+
-

+
-

+
-

+
-

  Interruptor - Paralelo
de pressão

HUB

+ +

Conetor INT

LED

Motor

6Volts
(4pilhas AA)

Ligação em paralelo como mostra a figura e desenho acima.

Temos a corrente produzida pela fonte de energia (caixa de pilhas), que passa pelo conector INT, onde 
a polaridade do fio vermelho (positivo) está ao lado da polaridade do fio amarelo (positivo) do cabo de 
2 terminais. Assim a  corrente continua positiva, levando até o HUB que está no outro extremo do cabo 
de 2 terminais pela 1ª entrada a energia que será distribuída para as demais saídas do HUB, onde os 
consumidores de energia (aqui o Motor e o LED) estão ligados também com as suas polaridades positivas 
( fio amarelo), alinhados para a continuidade da corrente elétrica.                                                

Quando temos uma ligação em paralelo, cada consumidor de energia está recebendo de forma distribuída 
pelo HUB. Neste sistema, um consumidor de energia não afeta o funcionamento do outro.

Observe que neste ensaio não houve perda no brilho da luz ou no giro do motor, pois utilizamos uma 
ligação em paralelo.

LIGAÇÃO EM SÉRIE
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LED Motor

consumidores de energia

+-

Fo
nt

e 
de

 e
ne

rg
ia

BA
T.

 (e
xp

. p
ilh

a)

- +

+ -

INT

Motor
BAT

+-

Caixa de
pilhas

  Interruptor
de pressão

+ +

Conetor INT

LED

Motor

6Volts
(4pilhas AA)

+
+

Conetor INT

MotorBAT

INT

Ligação em série como mostra a figura acima.

Temos a corrente produzida pela fonte de energia (caixa de pilhas), que passa pelo conector INT, 
onde a polaridade do fio vermelho (positivo) da fonte de energia está ao lado da polaridade do fio 
amarelo (positivo) do cabo de 2 terminais.No outro extremo do cabo está outro conector INT, onde os 
consumidores de energia estão ligados. O segundo conector INT está levando a energia dividida para 
os consumidores de energia (aqui o Motor e o LED).
                                                 

Quando temos uma ligação de um circuito em série, temos componentes ligados seqüencialmente. A 
energia passa por um, depois pelo outro, como no desenho acima. A seta mostra a energia positiva saindo 
de um pólo da fonte de energia e vai fazer o caminho por dentro do Motor e depois do LED,para então 
voltar a entrar no pólo negativo da fonte de energia. Esse caminho faz a energia ser dividida entre 
esses dois consumidores de energia.

Observe que nesta experiência o brilho da luz no LED ficou menor e a rotação do Motor diminuiu, pois 
fizemos a ligação em série.

5 – SUBSTITUINDO O INTERRUPTOR POR UM SENSOR DE TOQUE DE DUAS 
POSIÇÕES (NA e NF)
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Sensor / acionador
Símbolos NA e NF (normalmente aberto e fechado)

Símbolo NA (normalmente aberto)

Neste exemplo temos os mesmos componentes do circuito simples com interruptor, lembrando que o 
mesmo não tem polaridade negativa ou positiva para encaixe no conector INT, como a fonte de energia 
(caixa de pilhas) e o consumidor de energia (aqui LED) ,que necessitam estar com suas polaridades 
positivas (fio amarelo e fio vermelho) juntos no conector INT.

O sensor de dois pares vai acionar o consumidor de energia (LED). Como um interruptor, aqui o sensor 
tem circuito NA (normalmente aberto). Normalmente aberto significa que o objeto (sensor) está com o 
circuito sem conexão, sem receber corrente de energia. 

Símbolo NF (normalmente fechado)



GUIA DE USO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS

www.modelix.com.br Página 14

Símbolo NF (normalmente fechado)

Sabemos que um dos pares de fios do sensor é NA (normalmente aberto) e que o sensor precisa ser 
tocado para  ativar o circuito. Conseqüentemente o outro par será NF (normalmente fechado), ou 
seja, a corrente está passando sem ser interrompida; o circuito está ligado. Temos um sensor que, ao 
ser colocado no conector INT, o consumidor de energia (LED) vai funcionar instantaneamente, sendo 
necessário pressioná-lo para cortar a corrente e desligar o consumidor de energia.

Símbolo NA (normalmente aberto)

Com a ação do toque no sensor o circuito é interrompido e desligado.

6 – SUBSTITUINDO O INTERRUPTOR POR UM SENSOR DE IMÃ



GUIA DE USO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS

www.modelix.com.br Página 

Sabemos que um dos pares de fios do sensor é NA (normalmente aberto) e que o sensor precisa ser 
tocado para  ativar o circuito. Conseqüentemente o outro par será NF (normalmente fechado), ou 
seja, a corrente está passando sem ser interrompida; o circuito está ligado. Temos um sensor que, ao 
ser colocado no conector INT, o consumidor de energia (LED) vai funcionar instantaneamente, sendo 
necessário pressioná-lo para cortar a corrente e desligar o consumidor de energia.
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Símbolo NA (normalmente aberto)

Aqui temos o sensor de ímã fazendo a mesma função do interruptor e sensor de dois pares. O circuito 
aqui é NA (normalmente aberto); a corrente não está passando pelo sensor. Para essa corrente circular, 
precisamos passar o ímã no sensor e o circuito será então NF (normalmente fechado). O circuito se 
fecha e a corrente consegue passar.

Símbolo NF (normalmente fechado)

Ao aproximar o ímã do sensor (em torno de 1 centímetro), ele aciona o consumidor de energia (LED), 
fechando o circuito e formando a corrente de energia para o consumidor de energia ligar.

 SENSOR DE LUZ E RELÉ

SENSOR DE LUZ
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Símbolo NA (normalmente aberto)

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. Podemos também ligar um motor nesta saída do SINAL.

OBS:  Quando a energia do SINAL for usada para acionar um motor, aconselhamos  não deixar mais de 
5 segundos ligado. O transistor esquenta muito, pois o motor puxa uma corrente alta ( maior que o LED). 
Para não ocorrer esse aumento de temperatura é necessário usar um Relé no caminho.
Observe que o sensor de luz, ao contrário de outros sensores, não funciona como um interruptor, 
apenas fechando o circuito. Ele dá uma carga  elétrica de 6 volts para alimentar algum dispositivo. 
Esta observação faz com que a forma que devemos planejar o nosso circuito elétrico difira muito dos 
utilizados com sensores que atuam como interruptor.

  
CIRCUITO RELÉ

Entrada

RELÉ

NANFNF NA

Símbolo NA eNF (normalmente aberto e normalmente fechado)

O 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 aberta) agem 
como um interruptor em posição não ativado, e as duas NF (normalmente fechado) estão em posição de 
um interruptor ativado.

Em ação ativado 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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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. Podemos também ligar um motor nesta saída do SINAL.

OBS:  Quando a energia do SINAL for usada para acionar um motor, aconselhamos  não deixar mais de 
5 segundos ligado. O transistor esquenta muito, pois o motor puxa uma corrente alta ( maior que o LED). 
Para não ocorrer esse aumento de temperatura é necessário usar um Relé no caminho.
Observe que o sensor de luz, ao contrário de outros sensores, não funciona como um interruptor, 
apenas fechando o circuito. Ele dá uma carga  elétrica de 6 volts para alimentar algum dispositivo. 
Esta observação faz com que a forma que devemos planejar o nosso circuito elétrico difira muito dos 
utilizados com sensores que atuam como interruptor.

  
CIRCUITO RELÉ

O 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 aberta) agem 
como um interruptor em posição não ativado, e as duas NF (normalmente fechado) estão em posição de 
um interruptor ativado.

Em ação ativado 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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Mola

N
A

N
A

N
F

N
F

Bobina ( fio enrolado em um
                eixo de ferro)

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. 

BUZZ (buzina)

Símbolo para os consumidores de energia

+-



GUIA DE USO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS

www.modelix.com.br Página 18

O Buzz é um transdutor que converte energia elétrica em som, produzindo um zumbido (buzz), quando 
alimentado por corrente contínua. Serve como dispositivo sinalizador, buzina ou alarme. 

O BUZZ é um componente que vai funcionar a partir de uma FONTE DE ENERGIA. Ele é um
CONSUMIDOR DE ENERGIA.

O Buzz tem polaridade a ser respeitada. Pode ser alimentado por 3 volts ou 6 volts.

TRANSMISSOR DE COMANDO DE DUAS VIAS

MC21 MODELIX

Veja manual de configurações detalhado no site www.modelix.com.br
Base de comando de duas vias sem fio e uma via com interferência de dispositivo local (sensor ou 
interruptor) final de curso.

ELETROÍMÃ SELONÓID

O Eletroímã Selanóid é um CONSUMIDOR DE ENERGIA.
Precisa de 3 a 12 volts para funcionar; quanto maior a voltagem 
maior a força. Não tem polaridade para respeitar. Puxa cerca de 
1 centímetro. Com utilização de uma alavanca, pode se chegar ate 
5 cm.
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O Buzz é um transdutor que converte energia elétrica em som, produzindo um zumbido (buzz), quando 
alimentado por corrente contínua. Serve como dispositivo sinalizador, buzina ou alarme. 
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7 – COMO MONTAR UM ELETROÍMÃ

OS COMPONENTES 

Cabo de conexão decapado nas pontas
Fio de cobre esmaltado 
1 eixo
4 anéis de borracha
3,5 cm de largura por 2 cm de altura de  papel 
10 cm de fita isolante ou durex  
1 Interruptor de pressão
1 Conector INT
1 caixa de pilhas com 4 pilhas AA

O circuito aqui é o mesmo do circuito simples; temos uma fonte de energia (caixa de pilhas), um 
interruptor de pressão e o consumidor de energia conectados ao INT.

Vamos ao passo a passo de como fazer esse consumidor de energia funcionar como um 
ELETROÍMÃ.

O primeiro passo é pegar um pedaço de papel de 3,5cm de largura por 2cm altura e envolver o eixo com 
ele, passando uma fita adesiva para fixar. O tamanho do papel é importante, pois corresponde ao espaço 
exato da peça onde ele será fixado no final.
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Os anéis de borracha servem para não deixar o papel correr no eixo; a estrutura acima deve ser 
montada separadamente.

Depois da estrutura pronta ao lado, começamos a enrolar o fio de cobre no eixo,deixando a ponta inicial 
para fora. Mas, antes de começar, separe um pedaço de 20cm de fio para ser usado depois. Fazemos 
800 voltas observando uma distribuição homogênea.

DICA: coloque anéis na outra ponta para o fio de cobre não passar do papel.

DICA: depois de todo o fio ser enrolado no eixo, passe fita adesiva para ele não sair do lugar.

O fio de cobre tem uma cobertura de esmalte que precisa ser tirada, pois essa cobertura isola a 
passagem da corrente elétrica. Ela pode ser retirada passando uma esponja de aço nas pontas.
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Os anéis de borracha servem para não deixar o papel correr no eixo; a estrutura acima deve ser 
montada separadamente.

Depois da estrutura pronta ao lado, começamos a enrolar o fio de cobre no eixo,deixando a ponta inicial 
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A ligação entre o fio de cobre e o cabo de conexão é feita com um pedaço de fita isolante.

DICA: depois de enrolar os fios, deite os fios enrolados para o lado do fio de cobre, assim não irão se 
desprender; então coloque a fita isolante por cima.

Para a conexão não escapar com o manuseio, enrole a mesma no eixo e passe mais fita adesiva por cima 
de tudo (como mostra na figura acima). Depois, encaixe na estrutura pronta e coloque os anéis para 
segurar. 
Temos o consumidor de energia pronto. O fio de cobre separado acima serve para segurar um clipes a 
certa distância. Ao acionar o interruptor, a corrente elétrica de 6 volts (4 pilhas tipo AA) passa pelo 
fio enrolado, tornando o eixo um eletroímã.   


