
Sistema Eléctrico DC

Introducção

O material minimo necessário é 1 relé de 4 ou 5 pinos e, se necessário, um relé extra de 5 
pinos para um sistema mais complexo.

Um relé é uma peça muito simples, tem 4 ou 5 contactos (podendo ter mais ou menos 
contactos, mas a nós só nos interessam os de 4 e 5 pinos) e o principio de funcionamento é muito 
simples. Existe uma bobina, que se comporta como um íman quando atravessada por corrente 
eléctrica. Quando isto acontece, a bobina atrai o interruptor que fecha, deixando passar a corrente 
eléctrica por este.

Agora perguntam: "Porquê usar um relé e não ligar o que queremos directamente ao fio onde 
vamos buscar os 12v?" Simples, esse fio foi dimensionado para uma certa corrente, como o fio que 
vamos usar para activar o relé é o do travão sabemos que esta lâmpada consome 1.75A (ampere) a 
12v, o que significa que o fio aguenta uns 2A sem problemas. No meu, caso liguei várias coisas mas 
só os punhos aquecidos consomem 1.9A, logo o fio do travão estaria sujeito a mais de 3.5A de 
corrente quando foi preparado para apenas 2A, o que pode trazer problemas. O relé apenas consome 
0,13A, logo não há problema. Se alguém quiser apenas ligar uns simples LED's que dificilmente 
consomem mais do que 0.2A nem vale a pena se darem ao trabalho, liguem e pronto.

Os pinos dos relés estão numerados, todos têm o pino 85 e o pino 86 que são os pinos da 
bobina, logo um liga à massa da mota, e o outro liga ao fio que vai activar o relé. Depois temos o 
pino 30 que normalmente liga a origem da energia, e o pino 87 que liga às cargas que queremos 
alimentar. Nos relés de 5 pinos temos dois pinos 87, o 87 e o 87a. Normalmente é o pino 87a que 
recebe corrente com a bobina desactivada (“a” de always open).

Os pinos de um relé de 4 pinos na seguinte imagem:

Esta modificação é muito simples de se fazer e têm 2 formas de a fazer, e um extra.
- A mais básica, exige apenas um relé de 4 pinos. A única coisa que vai fazer é deixar passar 

corrente da bateria para o circuito quando giramos a chave na ignição para "ON". Quando 
desligamos a chave (e o motor) o circuito é desactivado;

- Outra forma é usar um relé de 5 pinos em vez de 4. Vai fazer exactamente o mesmo que a 
anterior, inclusive um relé de 5 pinos é igual ao de 4, a diferença é que o de 4 deixa ou não deixa 
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passar corrente, o de 5 deixa sempre passar, para um pino ou para o outro. Desta forma podem ligar 
algo que queiram que funcione apenas com a mota desligada, no meu caso foi o alarme, para este 
não disparar em andamento. Podem por exemplo ligar um LED para fingir que têm alarme (Ver 
guia);

- Depois de usar uma das formas descritas atrás podem aplicar um relé extra, todo o circuito 
(e tudo o que estiver ligado a ele) não é alimentado quando ligamos o motor, ou seja no momento 
em que o motor de arranque é posto em funcionamento e precisa de toda a energia necessária. Tal 
como nos automoveis quando ligamos o motor o radio, ar condicionado e outras coisas não 
funcionam.

Como fazem as ligações fica ao vosso critério. Eu fui ao ebay e comprei suportes para os 
relés, assim como os próprios relés (custam metade do preço do que em Portugal). Tanto dão para 
relés de 4 ou de 5 pinos, podem ser encontrados pesquisando por "relay socket". Os suportes de que 
falo são estes:

Em relação à localização dos relés fica ao vosso critério, eu meti-os no lugar das 
ferramentas, atrás da bateria:
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1ª Forma

A 1ª forma é muito simples, basta pegarem num relé de 4 pinos (de 12v) e fazer as 
respectivas ligações. O esquema de ligação está na 2ª forma.

1) Vamos ligar os pinos 85 e 86, a ordem tanto faz, mas caso o socket do relay tenha um 
diodo a ordem já não é uma qualquer. Normalmente é o pino 85 ao positivo e o 86 à massa. Basta 
olharem para o diodo e ver se a corrente passa como indicado na figura:

Caso tenha diodo ligado o pino 86 à massa da mota e o pino 85 a um fio que tenha 12v 
quando a ignição é ligada com a chave e que se mantenha com o motor em funcionamento. Existem 
vários locais, eu usei o fio que alimenta o travão de pedal. O fio localiza-se do lado esquerdo da 
mota, é necessário retirar os bancos e a tampa preta. O local está indicado com a seta e circulo azul:
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2) Vão encontrar 2 fios, um fornece corrente ao interruptor (fio preto, é o fio que nós 
queremos) e o outro só têm corrente quando pressionamos o pedal do travão. Podem cortá-lo ou 
simplesmente inserir o um fio extra dentro do conector.

3) Depois é só ligar esse fio ao pino 85 e o pino 86 à massa ou ao negativo da bateria. Como 
eu tenho que ligar 2 relés, o alarme e "puxar" um fio de massa para a frente da mota (ou seja, 4 
ligações) peguei num fio e liguei a um conjunto de ligadores, liguei-os todos entre si e fiquei com 
os espaços disponíveis para fazer as outras ligações. Fiz o mesmo com o pólo positivo:
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4) Vamos ligar o pino 30 ao pólo positivo da bateria e, se quiserem, em vez de ligarem 
directamente ao pólo positivo da bateria podem ligar noutro local para ficar algo mais limpo. Atrás 
da bateria têm dois conectores, um está ligado ao pólo positivo da bateria, e o outro alimenta o 
motor de arranque. O fio que vem da bateria é aquele onde está ligado o fio azul. O fio preto que 
liguei ao fio do motor de arranque é usado no extra deste guia.

5) O circuito DC está criado e podem ligar a ele tudo o que quiserem (pino 87) mas, 
continuamos a ter AC (corrente alternada) nos seguintes locais:
- Mínimos;
- Luz de presença;
- Iluminação do quadrante;
- Farol (médios e máximos.

Se repararem todos estas lâmpadas referenciadas têm um fio verde (massa) e um amarelo. É 
este fio que vem do rectificador e que vamos cortar de lá e ligar ao nosso sistema DC.

ATENÇÃO: Se quiserem fazer o extra podem cortar o fio amarelo mas não o liguem já ao pino 87.

As imagens por ordem:
- Localização do rectificador;
- Retirar os fios;
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- Cortar os 2 fios amarelos;
- Isolar os fios amarelos do lado que vem do rectificador, e ligar as outras duas pontas com um fio 
(eu usei um azul) ao sistema DC que criamos, neste caso ao pino 87.
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2ª Forma

Exactamente igual à anterior, a única diferença é que o relé é de 5 pinos em vez de 4, logo 
têm 2 pinos 87. As ligações são exactamente iguais, e ao pino 87a ligam aquilo que querem 
alimentar com o motor e ignição desligado, eu liguei o alarme.

Nas duas imagens seguintes temos o esquema de ligação da 1ª e da 2ª forma 
respectivamente. As cores usadas são iguais às presentes nos sockt's que comprei, mas podem ser 
diferentes dos vosso por isso guiam-se pelos numeros dos pinos.
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Extra

O objectivo é que todo o circuito seja desligado quando ligamos o motor, tal como acontece 
num carro, quando se liga o motor o rádio é desligado, os vidros não funcionam, etc... Isto para 
poupar a bateria e o motor de arranque, serve também para não estragar as lâmpadas, pois quando 
ligamos o motor de arranque este "puxa" tanta energia que as lâmpadas brilham menos por breves 
momentos.

Na próxima imagem podem ver o esquema de ligação. Como foi dito anteriormente, em vez 
de ligarem o fio amarelo no pino 87 do 1º relé, este tem que ser ligado no pino 87a do 2º relé. Ao 
pino 87 não ligam nada, este só vai transmitir corrente quando o motor de arranque está em 
funcionamento, é por isso inútil, isolem-no.. O pino 30 do 2ª relé liga ao pino 87 do 1º relé (usem a 
1ª ou a 2ª forma). Quanto aos pinos 85 e 86, as mesmas regras (caso tenha ou não diodo), o 86 liga à 
massa, e o 85 ao fio que vai activar o relé, que enste caso é o 2º contacto da imagem seguinte (o que 
tem o fio preto, não o azul).

E está feito.
Espero ter ajudado e que me tenha feito entender. Para facilitar têm um vídeo para ajudar a 

perceber melhor a implementação do circuito.
Na página do guia podem ver 2 vídeos a demonstrar o efeito pretendido. Podem também 

encontrar o sistema electrico da mota com o sistema DC incluído.
No segundo vídeo reparem no brilho do LED verde. É isso que acontece, mas se não 

houvesse este 2º relé o efeito seria bem pior pois estariam bem mais lâmpadas a roubar energia ao 
motor de arranque.

Fotos, texto e guia por João José Maia (jjmaia) @ 2011
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