
Guia rápido de manuseio de 

componentes mecânicos Modelix 

Atenção: Esse é um guia geral que acompanha todos os produtos Modelix. Alguns dos recursos 

aqui apresentados podem não fazer parte do seu produto.  

 Ferramentas de montagem.   

As duas ferramentas básicas para uma fácil montagem das peças Modelix são a chave philips e 

a chave de boca. 

1. Chave philips 

 

2. Chave de boca 7mm 

1. A ponta da chave philips é encaixada na cabeça dos parafusos para rodá-los. 

 

A chave philips encontrada em todos os produtos Modelix é de tamanho pequeno. Se 

possível, utilize chaves de tamanho maior para um manuseio mais fácil dos parafusos.  

2. As chaves de boca são utilizadas para facilitar o manuseio das porcas. 

  
Os Kits Modelix não agregam chaves de boca. Caso haja a possibilidade, utilize uma 

chave de boca de 7mm.  



 Parafusos e porcas.  

Na Modelix pode-se encontrar 5 tamanhos diferentes de parafuso e dois tipos diferentes de 

porca. 

1. Parafusos 

Os parafusos são utilizados na fixação de todos os 

tipos de peça Modelix, seja na junção entre peças de 

plástico, entre peças metálicas ou entre peças de 

plástico e peças metálicas. 

Os 5 tamanhos de parafuso disponíveis são: 6mm, 

16mm, 20mm ,35mm e 40mm. 

2. Porcas 

As porcas são responsáveis por garantir a fixação dos parafusos às peças. Os dois tipos 

de porca encontrados na Modelix são: porca comum e porca auto-travante. 

 

 

 A porca comum é utilizada para estruturas rígidas, onde não há movimento.  

 A porca auto-travante é utilizada em estruturas móveis, onde há articulações.  

 Barras simples: conexão fixa e conexão móvel. 

As barras Modelix são encontradas em diversos tamanhos, variando de 3 a 11 furos e são de 

grande importância nas conexões fixas e móveis entre peças. 

 

 

 

 

 

A mais comum e confiável estrutura rígida é a treliça. As treliças são 

formadas através da conexão entre peças em três pontos, formando a 

geometria de um triângulo. 

A geometria triangular é a forma que permite maior resistência numa 

estrutura rígida, pois a força aplicada se divide entre os pontos de fixação 

e é totalmente anulada. A única forma de se desestabilizar a estrutura é 

através da deformação das peças. 

Além das treliças, existem outros tipos de conexão fixa entre peças. 

Treliça composta por barras 
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Porca auto-travante Porca comum 



Quando se deseja estender uma barra ou fixar peças retilineamente, deve-se fixar as peças em 

pelo menos dois pontos para garantir a rigidez da estrutura . 

 

As barras também são muito utilizadas em estruturas móveis, pois permitem que uma 

estrutura seja rígida em determinado momento e, quando necessário, possibilita sua 

mobilidade. Além disso, pode funcionar como um limitador de estruturas em constante 

movimento. 

O fator que determina a mobilidade ou não de uma estrutura é o tipo de porca ou o modo que 

se utiliza. Uma porca comum sempre garante a rigidez de uma estrutura, porém existem 

algumas formas de utilizá-las para conseguir a mobilidade. 

A técnica que se utiliza para conseguir o efeito de articulação utilizando as porcas comuns é 

chamada: “contra porca”. A técnica de contra porca consiste na utilização de duas porcas num 

mesmo parafuso, onde uma porca deve ser pressionada contra a outra com duas chaves de 

boca, deixando um pequeno espaço entre a peça e a porca. 

Uma forma mais simples de se conseguir o 

mesmo efeito é utilizar um tipo especial de porca: a porca auto-travante. 

Na figura ao lado temos o esquema de uma porca auto-travante. Ela se distingue das demais 

porcas por conter um anel interno de teflon (na figura em 

cor verde) que impede que o parafuso se mova evitando seu 

movimento involuntário. Nesse sentido, assim que se 

alcançar o aperto desejado, não precisamos nos preocupar 

com uma possível soltura das peças. 

Veja abaixo um exemplo de estrutura móvel. 

 

Essa é a estrutura de uma ponte levadiça. Note que na primeira imagem a estrutura se 

comporta de forma rígida, como uma treliça. Nas duas outras imagens a estrutura possui 

mobilidade, fazendo com que a ponte seja içada. 

Espaço 
Espaço 



 Eixos. 

Eixos são peças metálicas retas que permitem a inserção de rodas, polias e engrenagens, 

proporcionando movimento à estrutura mecânica. 

A Modelix possui dois tipos diferentes de eixo: os de perfil redondo e os de perfil quadrado. 

Dentre esses tipos de eixo existem diversos comprimentos. 

 

Os eixos redondos são geralmente 

utilizados em rodas de giro livre. 

 

São compatíveis com os furos que rodeiam 

o centro das  polias e engrenagens 

Modelix. 

 
 Os eixos quadrados são utilizados nas rodas de tração e nos centros das polias e engrenagens. 

 

Os eixos são adicionados às estruturas mecânicas para possibilitar seu movimento. 

 

Ao utilizar um eixo, é sempre necessário colocá-lo entre dois pontos de apoio. 

Eixo quadrado 

Eixo redondo 

Ponto de apoio 



 Buchas. 

Existem quatro tamanhos de bucha Modelix. 

 

As buchas Modelix são usadas como distanciadores e limitadores. 

Quando usadas como distanciadores, provêm maior segurança no espaço entre peças fixadas 

por parafusos ou onde passam eixos. 

  

Quando usadas como limitadores, garantem que as peças não saiam do eixo. 

   

As buchas limitadoras possuem um furo para a inserção de parafusos para plástico, que são 

menores do que os parafusos convencionais.  

Os parafusos para plástico são utilizados para que a bucha não se desloque pelo eixo, 

garantindo uma boa fixação. Esses parafusos não podem ser apertados ao limite, pois com 

poucas voltas do parafuso, a fixação acontece e se o parafuso for forçado, poderá espanar o 

furo ou deformar a peça. 

 

 

 



 Rodas. 

As rodas são utilizadas na geração de movimentos e sua geometria circular garante o mínimo 

atrito possível, reduzindo as perdas. 

A Modelix possui diversos tipos de rodas simples e um tipo de roda boba. 

 

As rodas simples são geralmente conectadas, direta ou indiretamente, ao eixo de motores com 

o único objetivo de prover movimento a uma estrutura mecânica. 

As duas rodas de giro livre são 

compatíveis com eixos 

redondos. É necessário colocar 

um componente chamado 

“o´ring” na extremidade do eixo 

para que a roda não se solte. 

 

As rodas de tração  são compatíveis com eixos quadrados e 

podem ser limitadas por buchas. 

As rodas compatíveis com eixo quadrado podem ter o motor 

diretamente conectado à elas ou podem receber ganho de 

velocidade ou torque através das relações de polias ou 

engrenagens. 

As rodas bobas são um tipo especial de rodas, pois 

nunca são conectadas a motores. Tem o único 

objetivo de garantir a mobilidade de uma estrutura 

mecânica em movimento, proporcionando menores 

perdas de força e velocidade durante as curvas. 

O tipo e tamanho das rodas variam de acordo com a 

estrutura mecânica a ser usada. 

 

 

O´ring 



 Polias. 

Os Kits Modelix contêm diversos tamanhos de polias: 

                 
Pequena (6mm)     média(30mm)       grande (60mm) 

As polias possuem o centro compatível com os eixos quadrados. Além disso, as polias médias e 

grandes possuem furos ao redor do centro compatíveis com eixos redondos e parafusos, 

sendo muito utilizados em virabrequins. 

As polias são utilizadas em sistemas com o objetivo de transferir o movimento de um eixo para 

outro através de correias.   

 Pode-se transferir um movimento equivalente através de uma 

relação de polias de mesmo diâmetro; 

 Para transferir o movimento em sentido contrário, basta inserir 

a correia cruzada, formando um “X”. 

 Pode-se conseguir ganho de velocidade com uma relação de 

polias através da transferência de movimento de uma polia de 

diâmetro maior para uma polia de diâmetro menor; 

 Pode-se conseguir ganho de força (torque) com uma relação de 

polias através da transferência de movimento de uma polia de 

diâmetro menor para uma polia de diâmetro maior; 

Com o ganho de velocidade, perde-se o torque, que é a força do 

movimento circular. 

Consequentemente, com o ganho de torque há perda de velocidade. 

 

Para transferir o movimento de uma polia para a outra é necessária uma correia. É de extrema 

importância qeu as polias estejam alinhadas na colocação da correia. 

As polias Modelix possuem tamanho compatível com elásticos comuns, que podem ser 

utilizados como correias. 

Antes de adicionar um elástico ao 

sistema de polias, é importante 

deixá-lo laceado, pois o mesmo 

pode estar tensionado e 

dificultará o movimento. 

Puxe o elástico com as duas mãos 

até lacear. 

 

 



Outra aplicação das polias é o sistema de polias móveis. As polias 

móveis não fazem parte de estrutura fixas e são suportadas pela 

tração da correia.  Aqui em vez de correias de elástico se utiliza 

corda/fio não elástico. 

Os sistemas de polias móveis são utilizados para reduzir a força 

necessária para mover objetos, onde cada polia móvel adicionada ao 

sistema reduz pela metade a força a ser aplicada. 

 Engrenagens. 

Existem diversos tipos de engrenagem: 

 Engrenagens 

Cilíndricas Retas. 

 

 Engrenagens 

Cônicas. 

 
 

 

 

 Cremalheira. 

 

 

 

As engrenagens cilíndricas retas são encontradas em três diferentes tamanhos: 

Pequena (12 dentes) 

 

 

 

Média (30 dentes) 

 

Grande (60 dentes) 

 

Assim como as polias, as engrenagens possuem o centro compatível com os eixos quadrados e 

furos ao redor do centro compatíveis com os eixos redondos. Além disso, também são 

utilizadas para transferência de movimento, ganho de velocidade e ganho de torque, a 

depender da relação de engrenagens.  

 

 

 

 



Ao se transferir movimento de uma engrenagem 

pequena para uma engrenagem grande, se ganha 

torque, porém há perda de velocidade. 

Ao se transferir movimento de uma engrenagem 

grande para uma engrenagem pequena, se ganha 

velocidade, porém há perda de torque. 

Da mesma forma que as polias, as engrenagens devem 

ser alinhadas perfeitamente para um funcionamento 

correto. 

É de grande importância também que os eixos possuam 

dois pontos de apoio.  

 

Outro tipo de engrenagem que faz parte dos 

componentes Modelix é a engrenagem cônica. 

As engrenagens cônicas permitem a mudança 

da direção de movimento em 90 graus.  

Como as engrenagens cônicas Modelix 

possuem um único tamanho, haverá somente 

a transferência de movimento, não havendo 

qualquer tipo de ganho. 

O último tipo de engrenagem a ser 

apresentado é a cremalheira. As cremalheiras 

possibilitam a mudança do movimento circular 

gerado pelas engrenagens para movimento 

linear. 

A velocidade ou força com que a cremalheira 

se moverá, dependerá da última relação de 

engrenagens cilíndricas retas no sistema antes 

de chegar à cremalheira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto de apoio 

90° 



Mancais. 

A Modelix possui uma infinidade de mancais. 

 

Mancais são peças de estrutura mecânica que 

permitem a conexão entre outras peças ou partes de 

estruturas mecânicas. 

Diferentes das barras, os mancais são utilizados para 

conectar partes de estruturas de forma não linear.  

A utilização dos mancais dará uma maior versatilidade 

à estrutura mecânica, pois podem ser encaixadas peças 

distanciadas em 90 graus. 

Outra forma de se utilizar os mancais é no encaixe de 

eixos, pois os mancais permitem o repouso do eixo em 

dois pontos, além da fixação desse eixo a uma estrutura 

mecânica com facilidade.   

 

 

 Cantoneiras. 

As cantoneiras Modelix  são de tamanhos variados, indo de 3 a 15 furos numa direção.  

 



A aplicação das cantoneiras acontece quando se deseja 

conseguir maior comprimento e rigidez numa estrutura 

mecânica. 

São usadas como base de estruturas fixas, em chassis de 

robôs móveis e conectando barras com distância de 90 graus. 

Possuem perfil oval num dos lados para uma mais fácil 

adaptação com outras peças. 

 

 Conectores. 

Conectores são pequenas peças de junção. São utilizados para conectar partes de estruturas 

mecânicas de forma simples e versátil.   

Existem diversos tipos de conectores 

Modelix. Cada conector é utilizado de 

acordo com o tipo de conexão, onde é 

possível conectar partes de estruturas 

mecânicas retilineamente, com 

distanciamento de 45 graus e 

distanciamento de 90 graus. 

Conexão retilínea 

 

 

Conexão em 45 graus 

Conexão em 90 graus 

 

                                                                         

Conexão de reforço de estrutura 

 

45° 

90° 

 



 Vigas de termoplástico 3D. 

As vigas de termoplástico 3D Modelix possibilitam ainda 

mais versatilidade e facilidade na montagem da estrutura 

mecânica, pois possuem a capacidade de fixação em dois 

sentidos e são compatíveis com todas as peças metálicas 

Modelix. 

Possibilitam fácil encaixe devido 

às peças de três furos, que 

possuem pinos laterais 

compatíveis aos furos de todas 

as vigas, com fixação firme e 

prática.  

Devido à sua compatibilidade com todas as peças metálicas, como barras, cantoneiras, 

mancais e conectores, as possibilidades ao se criar uma estrutura mecânica são incontáveis. 

Além das peças 

metálicas, os 

dispositivos eletrônicos 

também podem ser  

diretamente e 

facilmente fixados às 

vigas de termoplástico 

3D e  possibilitando o 

aumento das 

funcionalidades dos 

sistemas robóticos. 

 

 Conexões mecânicas dos motores Modelix. 

Dentre os principais motores Modelix, destacam-se o MM-6, o MMF, o Motor de giro e o 

servo-motor. 

 

MM-6 MMF Motor de giro Servo-motor 



O motor MM-6 é um motor de torque elevado e 

baixa velocidade. Possui uma  barra com dois furos 

acoplada que permite a fixação do motor à 

estruturas mecânicas. 

A fixação é possível somente na parte superior, 

porém pode-se facilmente conectar outras peças 

que possibilitem a fixação lateral. 

 

O motor MMF é um motor de velocidade 

com baixo torque. Possui uma barra em 

perfil U que possibilita a fixação somente 

pela lateral. Podem ser usadas barras, 

cantoneiras, mancais, conectores e vigas 

para possilitar a fixação em outros sentidos. 

 

O Motor de giro possui alta velocidade e 

baixo torque. Uma placa em perfil U 

acoplada ao motor permite que o mesmo 

possa ser fixado a qualquer estrutura 

mecânica na parte superior e nas partes 

laterais. 

 

O servo-motor é um motor de 

precisão que permite a definição do 

posicionamento d eixo. O servo-motor 

Modelix está acoplado a uma barra 

reta com capacidade de fixação num 

único sentido. O eixo do motor possui 

uma barra de cinco furos que 

possibilita a fixação de outras peças. 

 

 

 

 


