
SalÁgua

ROBÔ DE ÁGUA SALGADA
A. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:
1. Por favor, leia cuidadosamente as instruções antes de começar.
2. Identifique todas as peças deste kit antes de começar a montagem.
3. Requer a supervisão de um adulto.
4. Este kit e seu produto final contêm peças pequenas que podem causar asfixia. Mantenha afastado de crianças menores de
3 anos de idade.

5. Para prevenir possíveis curtos-circuitos, nunca toque nos contatos, folha de magnésio, folha de tecido, folhas de cobre ou

Folha de cobre

Folha de tecido

Folha de
magnésio

Nosso propósito é ter você como cliente e sua satisfação com este produto é importante para nós. Caso você tenha
quaisquer comentários ou perguntas, ou se você encontrar alguma parte deste kit faltando ou defeituosa, não hesite em
contatar o nosso distribuidor no seu país. Produzido por 4M Industrial Development Limited – Hong Kong. Importado e
distribuído no Brasil por: Kosmika Brinquedos e-mail: sac@kosmika.com.br / www.kosmika.com.br

AOS PAIS: LEIAM CUIDADOSAMENTE TODAS AS
INSTRUÇÕES ANTES DE COMEÇAR.

B. CONTEÚDO:

ATENÇÃO:
Não recomendado para crianças menores de 3 anos
por conter partes pequenas que podem ser engolidas.

PERGUNTAS E COMENTÁRIOS:

Peça 1. 2 Braços,
Peça 2. Suporte da bateria,
Peça 3. Chassis,
Peça 4. Colher,
Peça 5. Suporte vertical,
Peça 6. Pivô de suspensão,
Peça 7. 2 Cartuchos de bateria,
Peça 8. Eixo com engrenagem e rodas,
Peça 9. Eixo e rodas,

Peça 10. Uma embalagem de carvão ativado,
Peça 11. Conta-gotas,
Peça 12. Copo,
Peça 13. 2 Parafusos,
Peça 14. Motor com fios e contatos,
Peça 15. 4 Folhas de magnésio,
Peça 16. 4 Folhas de tecido,
Peça 17. 2 Folhas de cobre.
Também irá necessitar de casa: sal de mesa e uma colher.

D. MONTAGEM DA BATERIA DE ÁGUA SALGADA

1. Cubra primeiro a área de trabalho com um jornal velho. Agora faça a bateria. Coloque uma folha de magnésio (prateada) na
parte de dentro do cartucho da bateria, com a sua aba ajustada no buraco. Coloque uma folha de tecido em cima da de
magnésio. Adicione uma folha de cobre (marrom) à cobertura do cartucho da bateria, deslizando pelo lado direito, como
ilustrado.
2. Abra cuidadosamente a embalagem de carvão ativado (peça a assistência de um adulto). Despeje um pouco de carvão
ativado dentro do copo fornecidoo. Transfira, usando a colher, uma colher cheia de carvão ativado para o cartucho da bateria,
em cima do tecido. Use a parte plana da colher para pressionar o carvão ativado no lugar, de forma que o carvão encha
completamente o cartucho. (Mais carvão dá mais poder!)
3. Feche a cobertura. Feche o cartucho com os clipes dos lados. Se não conseguir fechar, retire um pouco de carvão ativado e
tente de novo. O cartucho da bateria está agora pronto!

E. OPERAÇÃO:
1. Deslize o cartucho da bateria para dentro do suporte da bateria com os dois pinos da caixa encaixando nas ranhuras do
suporte. Depois, pressione um pouco a cobertura dos cartuchos da bateria e pressione-a em direção aos fios e contatos do
motor.
2. Despeje um pouco de água dentro de um copo até a água ter cerca de 2 cm de altura. Adicione um pouco de sal à água e
mexa para dissolver o sal. Continue a adicionar sal até não ser possível dissolver mais.
Pegue no conta-gotas e sugue um pouco da água salgada.
Agora, pingue algumas gotas de água no cartucho da bateria pelo orifício de combustível e verifique se ele encharca o tecido.
Coloque o robô em uma superfície lisa e plana. O robô deve mover-se assim que a eletricidade da bateria atinge o motor.
3. A bateria irá funcionar continuamente por cerca de 10 minutos. Para parar temporariamente o robô, puxe o cartucho da
bateria dos fios e contatos do motor. Se for deixar desligado por algumas horas, retire o cartucho da bateria do suporte. Retire
o carvão ativado. Lave as folhas da bateria com água limpa e deixe-as a secar (se não forem bem lavadas os cristais do sal
poderão crescer e afetar o funcionamento do robô). As folhas de cobre e de tecido podem ser usadas incontáveis vezes. A
lâmina de magnésio ficará oxidada, devido à reação química, e a sua superfície ficará escurecida. Para a reutilizar, utilize um
cotonete e vinagre para limpar a superfície escurecida até ficar novamente brilhante. (Precauções: Não coloque a lâmina
diretamente dentro do vinagre). Cada lâmina de magnésio pode ser reutilizada até 3 vezes.
Também providenciamos neste kit um cartucho de bateria adicional. Encha-o com um pouco de combustível extra e traga-o
junto. Não esqueça de trazer consigo um pouco de água salgada quando for brincar com o robô ao ar livre.

F. LIDANDO COM PROBLEMAS:
SE O MOTOR NÃO LIGAR QUANDO VOCÊ COLOCAR A BATERIA NO SUPORTE DA BATERIA:
• Tente adicionar mais algumas gotas de água salgada ao tecido.
• Você pode ter que girar as rodas do robô com os dedos para dar a partida no motor.
• Verifique se os terminais de metal dos fios estão tocando as lâminas de magnésio e de cobre. Você pode dobrar
cuidadosamente os contatos de metal para baixo. Isto irá garantir um contato melhor.
• Certifique-se de que as lâminas não estão tocando uma na outra.
SE O ROBÔ ANDA PARA TRÁS:
• Você pode ter invertido as polaridades dos cabos. Verifique todas as conexões e a montagem da bateria conforme as
instruções acima.
SE A BATERIA FICAR SEM ENERGIA:
• Tente adicionar mais algumas gotas de água salgada ao tecido.
• Limpe a superfície oxidada da lâmina de magnésio com um cotonete e vinagre para remover quaisquer resíduos que possam
impedir o fluxo da eletricidade. Cada lâmina de magnésio pode ser limpa e reutilizada 3 vezes. Depois disso, terá de trocar a
lâmina. Troque o carvão ativado ao mesmo tempo. Troque também a folha de tecido, se quiser.
• Lixe a superfície da lâmina de cobre com lixa (de casa).

VERIFIQUE O CÓDIGO QR PARA VISUALIZAR AS INSTRUÇÕES EM
OUTROS IDIOMAS.

C. MONTAGEM:
Antes de iniciar a montagem, torça delicadamente e retire todas as partes da moldura de plástico. Você pode usar um cortador de 
unhas para aparar qualquer excesso de plástico das peças.
1. Identifique as duas extremidades do chassi. Uma extremidade tem um pequeno espaço para o motor. Prenda o eixo com 
engrenagem nessa extremidade, certificando-se que a engrenagem se encaixa na fenda. Prenda o outro eixo na outra extremidade 
do chassi.
2. Cuidadosamente encaixe o motor em sua posiçãoAntes, certificando-se de que a engrenagem do motor interconecta com a 
engrenagem do eixo.
3. Encaixe o pino do pivô de suspensão no orifício do suporte vertical, como mostrado.
4. Encaixe os dois braços no suporte vertical.
5. Encaixe a base do suporte vertical no centro do chassis.
6. Identifique o suporte da bateria e segure-o com a extremidade aberta (a extremidade sem as ranhuras para os terminais dos 
fios) perto de si. Pressione o terminal no fio vermelho para dentro da ranhura do lado direito, apontando para um “R” na base, e o 
terminal do fio azul para dentro da ranhura do lado esquerdo, apontando para um “B” na base.
7. Encaixe o suporte da bateria no do pivô de suspensão do suporte vertical.
8. Coloque os dois parafusos no suporte da bateria para que sejam os “olhos” do robô.

G. COMO FUNCIONA:
O magnésio, cobre, água salgada e carvão formam uma bateria e isto cria a eletricidade que liga o motor. Uma bateria com
estas peças chama-se uma bateria de ar de magnésio. Isto é porque ela produz eletricidade a partir de uma reação entre o
magnésio e o oxigénio do ar. O magnésio associa-se com o oxigénio e produz óxido de magnésio. Esta reação liberta energia
na forma de eletricidade. O cobre atua aqui como um condutor de eletricidade entre o cartucho e os contactos de metal do
motor.
Várias coisas acontecem na bateria quando a bateria está produzindo eletricidade. A corrente elétrica que faz com que o motor
funcione é constituída por uma corrente de partículas minúsculas chamadas elétrons. No carvão ativado, o oxigênio do ar e a
água do tecido se combinam com os elétrons que vem pelo fio a partir do motor. Isso libera na água partículas chamadas íons
de hidróxido. Na folha de magnésio, íons de magnésio da água combinam-se com o magnésio para fazer o óxido de magnésio
e alguns elétrons que fluem pelo fio para o motor.
O sal é um material chamado de cloreto de sódio. Quando o sal se dissolve na água, ele divide-se em íons de sódio e íons de

cloro. Estes se movem pela água, transportando carga elétrica a do carvão para o magnésio.
Portanto, de maneira geral, o magnésio torna-se óxido de magnésio e os elétrons fluem do magnésio para o carvão. Eles

formam uma corrente elétrica que faz com que o motor funcione.

H. CURIOSIDADES:
• Todas as baterias têm dois elétrodos. Nesta bateria o magnésio é um elétrodo e o oxigénio do ar é o outro elétrodo.
• As baterias são nomeados de acordo com os produtos químicos usados para fazer seus eletrodos. Pilhas comuns são cromo

zinco-carbono, de íons de lítio (Li-íon), níquel-cádmio (Ni-Cad).
• A primeira bateria foi feita pelo cientista italiano Alessandro Volta em 1800. Ela ficou conhecida como pilha voltaica.
• Existem vários tipos de baterias de ar-metal. A bateria de ar-alumínio é outro exemplo. Pode fazer uma também, com uma lata
de refrigerante e carvão da churrasqueira.
• Uma bateria de ar de magnésio fornece cerca de cinco vezes mais energia que uma bateria de lítio-íon (usado em telefones
celulares e outros dispositivos pequenos) com o mesmo peso. É melhor para o meio ambiente porque são necessárias menos
baterias para o mesmo trabalho. Também pode servir como fonte de energia de emergência.
• Baterias de ar-metal são muito promissoras para o uso em carros elétricos embora existam alguns problemas técnicos que

precisam ser superados para fazê-las funcionar bem. Os carros elétricos não poluem como fazem os carros com motores a
gasolina e diesel.
• Em 2013, cientistas coreanos lançaram o primeiro teste de estrada no mundo, utilizando veículos com baterias de ar de
magnésio.
• Baterias de ferro-ar também são uma tecnologia nova e promissora. Elas funcionam da mesma maneira que as baterias de

magnésio-ar. As baterias ferro-ar são recarregáveis, o que significa que podem ser usadas muitas vezes antes de terem de ser
jogadas fora. Mesmo assim, o material no interior é fácil de reciclar para fazer novas baterias. Então essas baterias prejudicam o
meio ambiente muito menos do que outros tipos de baterias.
• Baterias ferro-ar podem armazenar grandes quantidades de energia pelo seu tamanho. Elas vão ser boas para o
armazenamento de energia a partir de fontes renováveis, como turbinas eólicas e painéis solares, de modo que a energia pode
ser utilizada mais tarde.
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