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Relatório Técnico: Desenvolvimento de um Rover 
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                            Péricles  Rodrigues Dias                                      RA: 11105122                                                 
 

Resumo: O presente Projeto tem como objetivo o desenvolvimento e construção de um 
Rover, de acordo com as Normas e Regras estipulados pela Faculdade de Jaguariúna e 
pelo Professor Fabiano, responsável pela Disciplina Projetos Máquinas. O Rover irá 
participar de uma disputa do tipo Cabo de Guerra contra outros oponentes que também 
serão projetados focando a importância dos Conceitos de Máquinas como Torque de 
Motor, Transmissão de Movimentos dos Eixos e Polias, Resistência à Tração. A tipo de 
Metodologia utilizada, é a Metodologia de Projetos. Os resultados esperados são o 
desenvolvimento e funcionamento do Rover, bem como vencer a competição do Cabo de 
Guerras e adquirir mais conhecimentos sobre os Conceitos e Aplicações das Disciplinas 
envolvidas. Conclui-se, portanto que, são necessários comprometimento e dedicação de 
todos os integrantes da Equipe Omega para atingir os objetivos descritos e resultados 
esperados.  
 
Introdução 
 
No dia a dia, a palavra Máquina é destinada a equipamentos de grande porte, para 
realizar as mais variadas tarefas. Por exemplo, máquinas existentes em fábricas, máquina 
de lavar roupa, máquina de costura, entre outras. Já na Física, a palavra Máquinas 
Simples, é destinada a menores objetos  ou instrumentos que facilitam a execução de 
diferentes tarefas cotidianas, tais como: martelos, alavancas, tesouras, roldanas, plano 
inclinado. 
Dentre as vantagens mecânicas desses instrumentos, podemos citar: força, torque, o 
trabalho realizado pela aplicação de uma força, o equilíbrio na translação e na rotação. 
Esses conceitos e princípios são utilizados até no corpo humano, sem a percepção do 
individuo que os utiliza. A aplicação das "máquinas simples" vem sendo repassado  de 
geração em geração, pois elas já estão encaixadas ao cotidiano devido a facilidade de 
aplicação. 
Existem vários outros tipos de máquinas simples aplicadas no cotidiano. As máquinas 
simples são dispositivos muito simples, que possibilitam a execução de uma atividade 
com menos força ou menos desgaste físico. Alguns conceitos e princípios aplicados no 
estudo da Mecânica, podem ser utilizados para compreender o funcionamento de algumas 
máquinas simples. 
Cabo de Guerra (Tug of War em inglês) não tem um local ou ano específico que comprove 
de maneira exata a sua origem. Tudo leva a crer que este esporte tenha aparecido 
através de cerimônias e cultos antigos que eram realizados pelos povos egípcios (foto 
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acima), há mais ou menos 4.000 anos atrás. Também os gregos tinham cerimônias que 
imitavam o cabo de guerra 
assim como povos da Ásia, América do Norte e América do Sul. O Cabo de Guerra já foi 
um esporte olímpico e esteve presente nas Olimpíadas de 1900, em Atenas, na Grécia 
(foto acima); 1904, em Paris, na França; 1908, em Londres, na Inglaterra; 1912, em 
Estocolmo, na Suécia; e 1920, em Antuérpia, na Bélgica. Apesar de não fazer mais parte 
das Olimpíadas, o Cabo de Guerra é um esporte reconhecido e participa dos Jogos 
Mundiais (Wold Games), que é uma competição organizada pelo COI (Comitê Olímpico 
Internacional), no qual, participam apenas modalidades esportivas não-olímpicas, mas 
que são reconhecidos pelo COI. A regra do Cabo de Guerra é bastante simples. Cada 
equipe é composta com oito participantes cada, do qual, o peso total da equipe define em 
qual das classes vão competir. As equipes podem ser formadas apenas por homens, 
mulheres ou então podem ser mistas (4 homens e 4 mulheres). As competições do Cabo 
de Guerra podem ser realizadas tanto em locais externos (campos) ou então em locais 
fechados (ginásios). Cada competidor é alinhado ao longo de um cabo, que tem 
aproximadamente 10 centímetros de diâmetro. Bem no centro entre os dois grupos, existe 
uma linha central. A partir desta linha, o cabo é marcado bem no seu centro e também em 
outros dois pontos distantes com 4 metros a partir de seu centro. As duas equipes 
começam a competição com a linha central coincidindo com a marca central do cabo. 
Dado o comando para início, cada equipe tem o objetivo de puxar o time adversário de 
modo que ele passe a linha em relação a parte central a partir de sua marca de 4 metros 
do cabo. 
 
Metodologia de Trabalho 
 
A Proposta de Trabalho para os alunos do 5º Semestre do Curso de Engenharia de 
Controle e Automação de 2013, é desenvolver o projeto de um Rover evidenciando os 
Conceitos e  Aplicações Práticas das Disciplinas Projeto Temático Máquinas e Elementos 
de Máquinas. A Metodologia utilizada pela para desenvolver o Projeto do Rover, é a 
Metodologia de Projetos, ou seja, é um conjunto composto de etapas que auxiliam e 
orientam o projetista no planejamento e no desenvolvimento do projeto. Nas etapas da 
Metodologia de Projetos, é feito um Relatório Diário de Execuções das tarefas durante o 
Semestre, é elaborado um Organograma representando o nome e a responsabilidade de 
cada integrante da equipe para desenvolver o projeto, é elaborado uma Lista de Materiais 
para serem utilizados no Projeto, é feito o Desenho Mecânico das estruturas, eixos, 
mancais e outros componentes mecânicos do Rover, é elaborado o Diagrama Elétrico de 
Ligação do funcionamento do Projeto, etapas que auxiliam muito para que a Equipe 
Omega atinja todos os objetivos definidos e os resultados esperados. A equipe também 
além da Metodologia de Trabalho utilizada, também aplicou durante o desenvolvimento 
das atividades, as orientações dadas pelo Professor Fabiano C. Santos, responsável pela 
Disciplina Projeto Temático Máquinas. A seguir, as figuras, detalham o Organograma,  os 
Desenhos Técnicos, a Lista de Materiais, e detalham também o desenvolvimento do 
Projeto ao longo do 5° Semestre do Curso de Engenharia de Controle e Automação. 
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 Figura 1: Organograma das Funções e Responsabilidades de cada Integrante da Equipe 

 

A seguir, segue a Lista de Materiais utilizadas no Projeto Rover: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                   Figura 2: Detalhe da Lista de Materiais utilizada na Confecção do Rover 

       
         Componente / Material 

 
Quantidade 

        
       Unidade 

Correia VA32 Multbelt         4 
 

        Peça 
 
Polia Diâmetro 50 mm         4 

 
        Peça 

 
Polia Diâmetro125 mm         2 

 
        Peça 

 
Roda Fixas 3 7/8”         6 

 
        Peça 

 
Bateria Automotiva 12 V 60A         2 

 
        Peça 

 
Motor CC Bosch 12V         2 

 
        Peça 

 
Chave Seletora Liga/Desliga         1 

 
        Peça 

 
Barra SAE 1020 25mmx1000mm 

 
        2 

 
        Peça 

 
Rodízio Giratório 3’’ 

 
        1 

 
        Peça 

 
Barra Metalon 20mmx20mm 

 
        6 

 
        Metro 

 
Conectores tipo Alicate 

 
        4 

 
         Peça 

 
Parafusos de Fixação 

         
       30 

 
         Peça 

 
Rebites 

 
       12 

 
         Peça 

André: Líder, 
responsável pela 

construção mecânica do 
Rover, auxílio na parte 

Elétrica e auxílio no 
Relatório Técnico 

 

Giuliano e Camilo: 
Auxiliares Técnicos 

responsáveis pela parte 
elétrica, auxílio na parte 

mecânica e 
desenvolvimento do 
Relatório Técnico 

 

Péricles: Sub-Líder, 
responsável pela 

construção mecânica do 
Rover, desenhos 

técnicos, auxílio na 
Parte Elétrica  

 

Felipe: Auxiliar Técnico, 
responsável pela 

construção mecânica e 
auxílio na Parte Elétrica 

do Rover 
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A seguir, seguem os Desenhos Técnicos da Estrutura Mecânica e do Circuito Elétrico de 
Funcionamento do Rover: 
  

 
                           Figura 3: Detalhe da Estrutura Mecânica do Rover. 
                                                Fonte: Desenvolvimento Próprio no Aplicativo Solid Edge. 
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                            Figura 4: Detalhe do Esquema de ligação e funcionamento elétrico do Rover. 
                            Fonte: Desenvolvimento Próprio. 



 

FACULDADE DE JAGUARIÚNA 
Campus I: (19) 3837-8800 – Rua Amazonas, 504 – Jardim Dom Bosco 

Campus II: (19) 3837-8500 – Rod. Adhemar de Barros – Km 127 – Pista Sul 
Jaguariúna – SP – 13.820-000  

http://www.faj.br – e-mail: engcontrole@faj.br 
 

 

Relatório Diário de Execução do Projeto Rover 
 
A seguir descrição das atividades diárias realizadas por todos os integrantes da Equipe 
Omega durante as fases de Apresentação, Planejamento, Execução e Documentação do 
Projeto:  
 
07/02/2013: - Apresentação do Professor Fabiano, apresentação do Tema do Projeto                                    
Temático e dos Objetivos da Disciplina; 
                    - Definição das Equipes de Projeto. 
                    
14/02/2013: - Planejamento das Atividades da Equipe Ômega com todos os integrantes.      
                    
21/02/2013: - Aula expositiva, vídeos  e explanações do Professor Fabiano sobre os      
projetos construídos anteriormente com a participação de todos os membros da equipe. 
 
28/02/2013: - Verificação da disponibilidade de materiais que serão utilizados e análises     
dos  projetos construídos anteriormente no Laboratório de Projetos;                           
                      - Elaboração da Lista Preliminar de Materiais utilizados no Projeto. 
 
07/03/2013: - Definição do Organograma da Equipe Ômega; 
                    - Definição do tipo de Estrutura utilizada no Projeto Rover; 
                    - Entrega da Lista Preliminar de Materiais para o Professor Fabiano. 
 
14/03/2013: - Aula Expositiva: Orientações Gerais dadas pelo Professor Fabiano sobre o                   
 Relatório Técnico do presente Projeto Rover; 
                    - Desenho do Esboço da Estrutura Mecânica do Rover. 
                    - Desenvolvimento do Relatório Técnico do Projeto Rover.  
 
21/03/2013: - Montagem do Esquema Elétrico e testes das Baterias e dos Motores CC; 
                    - Desenho do Esboço da Estrutura Mecânica do Rover, e fabricação do Eixo. 
 
28/03/2013: - Elaboração do Relatório Técnico do Rover; Desenho Técnico da Estrutura . 
Mecânica do Rover, Esboço do Esquema Elétrico do Rover. 
 
04/04/2013: - Desenho Técnico do Esquema Elétrico do Rover; Elaboração do Relatório   
Técnico do Rover. 
 
 
11/04/2013: - Corte do material do Eixo; Elaboração do Relatório Técnico. 
 
18/04/2013: - Entrega do Relatório Técnico do Rover para o Professor Fabiano. 
 
25/05/2013: - Operação de torneamento do eixo do Rover, dos mancais de rolamento dos 
eixos; 
                    - Soldagem dos componentes da  Estrutura da Base do Rover. 
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02/05/2013: - Operação de furação dos componentes mecânicos do Rover; 
                    - Operação de corte dos componentes da estrutura de suporte das baterias; 
 
09/05/2013: - Fixação dos suportes das baterias do Rover; 
                    - Operação de torneamento e furação das polias do Rover. 
 
16/05/2013: - Verificação e ajustes do eixo, das polias e dos mancais do Rover; 
                    - Corte, furação e fixação dos componentes das estruturas de suporte dos 
motores   de alimentação do giro das polias. 
 
23/05/2013: - Operação de Desbaste de acabamento nos excessos dos pontos de solda 
das   estruturas mecânicas do Rover; 
                    - Fixação e ajustes dos suportes dos motores. 
                    - Fixação dos Motores; 
                   - Fixação e ajustes das correias; 
                   - Desenvolvimento do Gancho tipo Olhal para tracionamento de outros Rovers 
no Cabo de Guerras. 
 
30/05/2013: - Montagem do eixo e das rodas; 
                    - Fixação das Baterias; 
                    - Fixação do Gancho tipo Olhal; 
                    - Ligação Elétrica dos componentes para o funcionamento do Rover; 
                    - Ajustes Finais do Projeto; 
                    - Pintura e acabamentos finais; 
                    - Testes de Funcionamento do Rover. 
 
06/06/2013: - Apresentação do Projeto na Competição Cabo de Guerras. 
 
13/06/2013: - Desenvolvimento Final do Relatório Técnico do Rover. 
 
20/06/2013: - Entrega do Relatório Técnico Final para o Professor Fabiano. 
 
Passo a Passo do Desenvolvimento do Rover  
 
A seguir, segue o passo a passo de todo o desenvolvimento do Rover ao longo do 
Semestre com fotos  que mostram cada detalhe de desenvolvimento pela Equipe Ômega. 
A equipe iniciou o Projeto com a idéia de fazer um Rover com as dimensões compactas, 
devido ao fato de existir  um limite de peso para o Rover conforme as Regras da 
Competição explicadas pelo Professor Fabiano. Para o desenvolvimento da Estrutura 
Mecânica, foram feitos os cálculos de dimensão da estrutura com base  no maior 
equipamento que o Rover pode transportar, que são as baterias 12 V usadas em carros 
(autos) normais. 
 
A seguir, pode-se verificar a Estrutura Mecânica Básica do Rover, construída com 
material tipo metalon, com suas partes já soldadas, conforme mostra a Figura 5,  a seguir: 
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 Figura 5: – Estrutura básica do Rover. 
                                             Fonte: Desenvolvimento próprio. 
 
O próximo passo, foi a instalação do rodízio dianteiro na estrutura do Rover  que também 
foi soldado: 
 

 
Figura 6: Estrutura com o rodízio instalado. 

                                                     Fonte: Desenvolvimento Próprio. 
 
O próximo passo, foi  a instalação das cantoneiras de alumínio para alocar as duas 
baterias 12 V, e o processo de instalação das cantoneiras, foi executado  utilizando uma 
rebitadeira com rebites 1/8”:  
 

 
Fig. 7 – Instalação de cantoneiras de alumínio. 

                                                  Fonte: Desenvolvimento Próprio. 

PONTOS DE 
SOLDA 

METALON 

RODÍZIO 

CANTONEIRA 
DE ALUMÍNIO 

REBITADEIRA 
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A seguir, detalhe das cantoneiras já instaladas, e o espaço entre elas, é para alocar as 
duas baterias 12V: 
 

 
 

Figura 8: Detalhe da  Estrutura básica com as cantoneiras de alumínio já instaladas. 
                   Fonte: Desenvolvimento Próprio. 

 
O próximo passo, foi desenvolver o eixo traseiro do Rover, o mesmo fica apoiado por dois 
rolamentos laterais alocados em um mancal cada um, segue equipe ajustando o torno 
para confecção do mancal: 
 

 
 

Figura 9: Detalhe da Equipe Ômega ajustando o torno para confecção do mancal. 
                     Fonte: Desenvolvimento Próprio. 
 

CANTONEIRAS 

INSTALADAS 
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Após ajuste no torno, foram confeccionados os mancais no torno conforme, mostra a 
Figura 10 abaixo:  
 

 
 

                                        Figura 10: Confecção dos mancais no torno. 
                                        Fonte: Desenvolvimento Próprio. 
.   
Com os mancais já confeccionados,  o próximo passo foi a soldagem das peças na 
estrutura do Rover, conforme a Figura 11 abaixo: 
 

 
 

                                         FIG. 11 – Soldagem dos mancais na estrutura. 
                                         Fonte: Desenvolvimento Próprio. 
 

O passo seguinte, foi a instalação dos rolamentos nos mancais juntamente com o eixo:  

MANCAL SENDO 
CONFECCIONADO 

MANCAL SENDO 
SOLDADO 

MANCAL 

SOLDADO 
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                                     FIG. 12 – Instalação dos rolamentos nos mancais juntamente com o eixo. 
                                     Fonte: Desenvolvimento Próprio. 
 

Com os mancais instalados e os rolamentos alocados nos mancais  juntamente com o 
eixo, o passo seguinte foi a instalação das polias no eixo. As polias são fixas no eixo, e 
através das polias fixadas nos eixos dos motores, é o local onde vão passar as duas 
correias ligando a polia do motor e polia do eixo, sendo que esse conjunto, é responsável 
pelo movimento de translação do Rover. Abaixo segue instalação das polias no eixo 
conforme a Figura 13: 
 

 
 

                                     FIG. 13: Detalhe da Instalação das polias no eixo do Rover 
                                     Fonte: Desenvolvimento Próprio. 

ROLAMENTO 
ALOCADO  

EIXO 

POLIA 

POLIA 
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A seguir, segue a sequência da instalação e fixação das rodas no eixo (encaixe 
chavetado), e também, a fixação das buchas para o eixo não correr no rolamento, 
conforme a Figura 14: 
  

. 

                                       
                                      FIG. 14 – Instalação das rodas e buchas no eixo 
                                      Fonte: Desenvolvimento Próprio. 
 

 

O passo seguinte foi confeccionar dois  suportes onde os motores vão ser fixados, este 
suporte vai sustentar o motor, a polia do motor e também vai ter uma porca soldada, esta 
vai fazer  juntamente com um parafuso a função de esticador do conjunto polias – correia, 
conforme detalhes na Figura 15: 
 

 
 

FIG. 15 – Suporte para fixação do motor e porca para esticar a correia. 
                              Fonte: Desenvolvimento Próprio. 

RODAS 
RODAS 

BUCHAS 

FURAÇÃO PARA 
FIXAÇÃO DO 
MOTOR 

FURO BILONGADO 

PARA PASSAGEM DO 

EIXO DO MOTOR  
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A seguir,  são mostrados os suportes laterais soldados e o motor fixado no suporte 
conforme a Figura 16:  
 

 
 

FIG. 16 – Identificação dos suportes laterais e fixação do motor 
                                    Fonte: Desenvolvimento Próprio. 
  

 

A seguir, segue ilustração do parafuso que vai ser o esticador da correia, conforme a 
Figura 17: 
 

 
 

FIG. 17 – Ilustração do conjunto (parafuso) esticador da correia. 
                                    Fonte: Desenvolvimento Próprio. 
  
 

MOTOR FIXADO NO 

SUPORTE 

SUPORTE 

ESTICADOR DA CORREIA 
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A seguir, operação de Torneamento das Buchas que vão no Mancais de Rolamento, 
conforme a Figura 18: 
 
 

 
 

Figura 18: Detalhe da Operação de Torneamento das Buchas dos Mancais de Rolamento. 
               Fonte: Desenvolvimento Próprio. 
 
 
A seguir, a Figura 19, mostra a estrutura mecânica do Rover com a pintura pronta: 
 
 

 
 

Figura 19: Detalhe da Pintura do Rover nas cores verde e branca. 
                                   Fonte: Desenvolvimento Próprio. 

Bucha sendo Torneada 
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Por fim, a seguir  as figura 20 e 21, apresentam fotos do Rover montado com o Painel 
Elétrico de Comando, Baterias e demais componentes já descritos anteriormente: 
 
 

 
 

Figura 20: Detalhe do Rover Pronto em Vista Frontal com o conjunto de Baterias, Painel Elétrico de 
Comando e demais componentes descritos anteriormente. 
Fonte: Desenvolvimento Próprio. 
 

 

 
 

Figura 21: Detalhe do Rover Pronto em Vista Perfil com o Conjunto Completo já descrito anteriormente. 
Fonte: Desenvolvimento Próprio. 
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Resultados 
 
Os resultados pós-projeto foram excelentes e interessantes, pois os objetivos foram 
alcançados e a equipe Omega sagrou-se vencedora da Competição do Cabo de Guerras, 
pois desenvolveu-se um Rover com a sua Massa distribuída uniformemente em toda a 
sua estrutura e o Centro de Massa, ficou no centro do Rover, o que foi um diferencial para 
conseguirmos sair vencedores da competição.  O tipo de Metodologia de Trabalho 
utilizada, mostram resultados que comprovam a eficiência e a eficácia do Projeto, que foi 
desenvolvido através da Metodologia de Projetos e do trabalho em equipe demonstrando 
que houve grande motivação para construir o projeto temático e interesse cada vez maior 
pelo Curso de Engenharia de Controle e Automação. 
Os resultados demonstram também, o foco principal do Projeto, que é a aprendizagem 
dos diversos tipos de Elementos de Máquinas envolvidos tais como Eixos, Mancais, 
Polias, entre outros, bem como, seus respectivos Cálculos de Dimensionamento, 
Operações de Fabricação, Ajustes e por fim, suas respectivas funções, cuja 
aprendizagem faz parte da Disciplina Projeto Temático Máquinas. A seguir, as Figuras 
mostram as fotos do Rover pronto e a Equipe Omêga no dia da Apresentação DO Projeto, 
bem como as figuras da Competição Cabo de Guerras com as outras equipes de trabalho: 

 

 
 
Figura 22: Detalhe da Equipe Omêga, vencedora da Competição, com seus integrantes bem como o Projeto 
Rover no dia da Apresentação Competição do Cabo de Guerras na data de 06/06/2013. 
Da esquerda para a direita: Camilo, Felipe, André, Giuliano e Péricles. 
Fonte: Desenvolvimento Próprio.  
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A seguir, seguem algumas figuras no dia da Apresentação do Projeto Temático Rover, 
mostrando Rovers de outras equipes, mostra o Cabo de Guerras  entre eles e outros: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte das Imagens acima: Desenvolvimento Próprio 
                                             Data da Apresentação: 06/06/2013 
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Conclusões 
 
Conclui-se que o presente Projeto é muito importante e eficiente, pois mostra seu 
funcionamento através da utilização dos Elementos principais que constituem uma 
Máquina. Quanto ao desenvolvimento de projetos futuros, as expectativas são ótimas, pois 
pode se concluir que os resultados obtidos, demonstram que o projeto desenvolvido é 
muito útil e pode ser melhorado cada vez mais, pois pode se construir um Rover 
automatizado que exerça seu controle de maneira independente do ser humano  tornando 
o projeto mais eficaz e com maior competitividade. Pode se concluir também, que a 
motivação e o bom planejamento aliados ao trabalho de equipe são fatores primordiais que 
fazem com que o Engenheiro de Controle e Automação conquiste seus objetivos 
garantindo o sucesso e funcionamento do seu respectivo projeto e o desenvolvimento de 
outras habilidades pertencentes à sua função. 
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