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Troopers  
Engenharia de Controle e Automação – 5º Semestre – 2013 

Projeto Temático – Máquinas 
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Objetivo do projeto: 

Os alunos do 5º semestre do Curso de Engenharia de Controle e Automação, 

têm como objetivo neste semestre, apresentar robôs móveis, mais conhecidos 

como rovers, desenvolvidos com os conceitos de construção e controle de 

máquinas. Os rovers participarão de uma competição ao estilo cabo de guerra 

colocando em prova a desenvoltura e controle do robô e como consequência 

atrair atenção dos presentes. No qual também são estipulas regras para a 

competição e para a construção. Sendo que o seu peso final tem que ser 

exatamente 42,300Kg, nem mais nem menos que isso, senão o robô não 

compete. Onde o desafio foi dado a largada. 

 

Organograma: 

 

Segue abaixo uma breve apresentação da equipe e suas funções: 

Ficou adotado o Jefferson como o Chefe do grupo que será responsável pelo 

gerenciamento do projeto do produto, o João Paulo como seu substituto e 

auxiliar no gerenciamento e os demais integrantes como auxiliares no 

desenvolvimento do projeto. 

 

 

 

 

Jefferson 

(Chefe) 

Caio Heitor Marcela Yasmin 

João Paulo 

(Sub-Chefe) 
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Cronograma de atividades: 

No cronograma a equipe elabora e desenvolve as atividades que serão 

realizadas no decorrer do projeto dentro do prazo estipulado durante o 

semestre, ticando o que foi planejado e o que foi realizado. 

                     Membros e Funcões 
  Jefferson Costa Solda/Elétrica Heitor Amaral Desenhos/Solda 
  João Versuri Usinagem/Desenhos Marcela Bernardo Documentação 
  Caio Murer Usinagem/Elétrica Yasmin Guimarães Documentação 
  

                     Legenda 
                  Planejado   Atrasado 
                  Em execução   Finalizado 
                

                     

Item Atividade Responsáveis 

Semanas 

Março Abril Maio Junho 

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

1 Desenhos Heitor / João 
                                

                                

2 Preparar materiais Caio / João 
                                

                                

3 Soldar estrutura Jefferson / Heitor 
                                

                                

4 Usinar Eixo Caio / João 
                                

                                

5 Usinar Mancais Caio / João 
                                

                                

6 Montagem Mecânica Equipe 
                                

                                

7 Elétrica Jefferson/Caio 
                                

                                

8 Testes e ajustes Equipe 
                                

                                

9 Documentação Marcela / Yasmin 
                                

                                

                       Nome Data   
      Elaborado por:  João Versuri 15/06/2013   
      Revisado por: Jefferson Costa 15/06/2013   
      



                     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 
 
 
Descrição da Transmissão: 

O grupo Troopers utilizou engrenagens de bicicletas para a transmissão entre 

os motores e rodas, por serem padronizadas e de fácil montagem utilizando 

correntes. No eixo do motor um engrenagem pequena foi usada e no eixo no 

motor uma 3 vezes maior, com o intuito de ganhar mais torque. 

 

Detalhes do projeto: 

O Grupo teve dificuldades logo no inicio da realização do projeto, devido o 

atraso de entrega dos materiais solicitados na lista de material. Contratempos 

também ocorreram quanto à disponibilidade da oficina nos dias de aula e 

quando tinha a oficina disponível teve-se grande aglomeração, pois a maioria 

dos demais grupos também estava com seus projetos atrasados. 

 

 

 

Peças que iremos colocar no projeto.  

 

 

 

 

 

                                                                  

Engrenagem de bicicleta, que utilizaremos 

para colocar no robô. 
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Estrutura do robô, já confeccionada. 

 

 

 

 

 

 

Cortando a barra de perfil “L” com a 

lixadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura pronta, soldada, e fazendo 

testes para ver se a bateria cabe de 

acordo com o planejando. 
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Após corte da chapa de acordo com 

medidas do motor, furação para sua 

fixação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio da usinagem do eixo do carro. 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustes finais da usinagem dos eixos 

do carro. 
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Começo da montagem do carro. 

Fixação dos eixos, engrenagens, 

motores, rodas, correntes. 

 

 

 

 

 

 

 

Corte da cobertura e laterais da 

base do rover, feito de acrílico.  
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As integrantes Heitor, Yasmin e Marcela 

foram responsáveis pelo corte da base, lixar a 

estrutura e pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

Fresagem de engranagem feita pelo 

João. 
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Apresentação 

A apresentação do projeto foi no dia 06/06 quinta-feira. As equipes tiveram que 

estar presentes minutos antes da apresentação para a pesagem do rover, pois 

tinha que estar no peso certo para participar. O Troopers, por sua vez, estava 

com peso a menos, mas fizemos umas modificações para ficar no peso ideal. 

Ao iniciar a “batalha” cabo de guerra, o grupo Troopers, os demais grupos e o 

publico presente, estavam todos ansiosos e eufóricos para a competição. 

Diversão e competitividade estiveram presentes a cada dupla de equipe que 

iniciava uma nova “batalha”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rover finalizado 

aguardando para 

competição 
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Atas 

Ata 01 

No dia 07/02/2013 ocorreu a apresentação do “Prof. Fabiano” para toda a 

turma, apresentação da matéria e do tema estipulado para fazer o projeto. E 

também de como deveria ser feito o grupo e o relatório.  

Elaboração do grupo e nome do grupo. E uma pequena analise de viabilidade 

de como seria o projeto. 

 

 

Ata 02 

No dia 14/02/2013 o grupo Troopers foi ate o laboratório, onde haviam projetos 

prontos, para nos dar noção do que iriamos precisar de material para trabalhar 

no projeto. Elaboração da lista de materiais e entrega da própria. 

 

 

Ata 03 

No dia 21/02/2013 com o laboratório já liberado para poder executar o projeto, 

o grupo Troopers já foi com garra, com o desenho da estrutura pronto 

começamos a cortar a barra de perfil “L” conforme iriamos dobrar pra dar cara 

no projeto. Sendo que antes disso, fomos fazer a retirada de material no 

almoxarifado da faculdade. 

 

 

Ata 04 

No dia 07/03/2013 o grupo Troopers fez a analise das engrenagens, onde qual 

seria a apropriada para entrar no projeto sem causae danos e sendo eficaz. 

 

 

Ata 05 

No dia 14/03/2013 o grupo Troopers realizou a elaboração do esquema elétrico 

que o rover terá, para entender os comandos e o executa-los. 

 

 

Ata 06 

No dia 21/03/2013 o grupo Troopers realizou a montagem das estruturas com 

certa morosidade envolvendo cortes com lixadeira e solda. 
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Ata 07 

No dia 28/03/2013 o grupo Troopers deu continuidade na montagem da 

estrutura e deu também inicio na usinagem do eixo. 

 

 

Ata 08 

No dia 04/04/2013 o grupo Troopers já com a estrutura pronta, mas um pouco 

fora da medida e do padrão, teve que trabalhar para realinhar a estrutura, ou 

seja, cortar um pouco ela para deixar no ângulo exato. 

 

 

Ata 09 

No dia 18/04/2013 o grupo Troopers fez a soldagem da estrutura do carro onde 

a bateria seria fixada. E inicio da usinagem do mancal no torno. 

 

 

Ata 10 

No dia 25/04/2013 o grupo Troopers fabricou o suporte para a fixação do 

motor, e usinagem do eixo. 

 

 

Ata 11 

No dia 02/05/2013 o grupo Troopers fez o saca mento do rolamento da roda do 

carro. 

 

 

Ata 12 

No dia 09/05/2013 o grupo Troopers continuou com a usinagem dos eixos, 

fabricação do mancal. Inicio da parte de acabamento, cortes de acrílico. 

 

 

 

Ata 13 

No dia 16/05/2013 o grupo Troopers fez corte para poder diminuir a catraca de 

tamanho, para apenas deixar com os dentes. Cortes de chapas para fixação 

dos eixos. 

 

 

 



                     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 
 
 

Ata 14 

No dia 23/05/2013 o grupo Troopers lixou toda a estrutura do carro e fez 

preparação para pintura, e após pintura do próprio. Cortes específicos dos 

acrílicos para acabamento. E inicio da montagem final do rover. 

 

 

Ata 15 

No dia 30/05/2013 o grupo Troopers fez fixação de motores, engrenagens, 

eixos, rodas, ligação do esquema elétrico, e finalização do acabamento com 

acrílico e adesivos. 

 

 

Ata 16 

No dia 06/06/2013 o grupo Troopers entregou o projeto pronto para o Prof.º 

Fabiano para a competição de  cabo de guerra. 

 

 

 

 

Conclusões parciais do grupo. 

 

Caio Murer 

Ao finalizarmos o projeto e apresentarmos concluímos que todas as 
expectativas foram alcançadas. O projeto demonstrou ser eficiente no seu 
funcionamento onde proporcionou um aspecto de força e robustez, apesar de 
um problema onde umas das correntes saiam de seu centro após varias 
rotações, conseguimos contornar e funcionar durante a apresentação. Nesse 
projeto em especial aprendemos a importância de como cada integtrante do 
grupo é importante para que o resultado final saia como esperado. Toda a 
metodologia utilizada foi de extrema importância para a conclusão do projeto. 
Levamos para projetos futuros o aprendizado de sempre cobrar os 
fornecedores de materiais para que entreguem no prazo prometido, pois neste 
projeto tivemos atraso que influenciaram no andamento das etapas de 
construção. 

 

João Paulo 

Durante os testes feitos na oficina, o rover apresentou força e resistência 
dentro do que era esperado pelo grupo, porém durante a competição onde a 
carga estava além da utilizada durante os testes, ocorreu um problema na 
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transmissão o que fez com que uma das correntes escapasse após certo 
tempo de funcionamento do motor. O ponto principal desse projeto no 
aprendizado do grupo foi a divisão de atividades entre o grupo, pois devido à 
necessidade de produzir diversos componentes para a montagem do rover, 
todos os integrantes tiveram papel fundamental para que o projeto pudesse ser 
concluído dentro do prazo. Sem essa atribuição de tarefas, torna-se impossível 
a realização de qualquer projeto com maior complexidade. 

 

Jefferson Arnon 

Como todo e qualquer projeto este também teve vários problemas e 
contratempos como a demora na entrega de peças e materiais e a falta de 
tempo hábil da equipe e da oficina. Porem ao final foi possível entregar o 
projeto do hover a tempo para apresentação, mas não em pleno 
funcionamento, ele apresentou alguns problemas de alinhamento de corrente 
mas mesmo assim o grupo ganhou uma “batalha”. Contudo é possível concluir 
o aprendizado que sempre é muito vasto em todos os projetos realizados na 
faculdade, tanto na parte de gestão do grupo, quanto na parte pratica e técnica, 
este conhecimento que será muito importante para a vida profissional no futuro 
e é este o grande intuito do projeto temático. 

 

Marcela Bernardo 

Esse trabalho não foi um dos mais fáceis de fazer. Pelo fato de encontrarmos 
muitas dificuldades durante o andar do projeto. Um fato bem importante de se 
lembrar  foi que o material não foi entregue no prazo estipulado. Mas quando 
chegou o material demos um gás na construção. Onde procuramos enquadrar 
as opiniões de todos os membros do grupo. Demos o melhor para a finalização 
do projeto. Sendo que todos participaram dando o melhor de si. Mas o nosso 
projeto encontrou dificuldades na hora da apresentação, com a corrente 
escapando quando ela se tracionava por um tempo, mas com o grupo unido 
conseguimos fazer a apresentação. Então concluímos com muito esforço e 
com sucesso o nosso desafio traçado pela faculdade.  

  

Yasmin Ferreira  

Este projeto desse semestre foi de grande aprendizado para o grupo. E como 
na aprendizagem tem os acertos, também teve-se erros. Tivemos dificuldades 
quanto a entrega dos materiais, dando atraso na elaboração do projeto e 
problema no dia da apresentação com a corrente. Contudo, a equipe num todo 
se empenhou no projeto, conseguimos finaliza-lo a tempo da apresentação e o 
rover funcionou na atração cabo de guerra. Por fim, o grupo Troopers mais um 
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semestre, conseguiu realizar o projeto com sucesso graças a dedicação de 
cada um do grupo. 

Heitor Amaral 

Trouxe-nos muita experiência na parte de oficina, solda e usinagem. Podemos 

aplicar bem as matérias no semestre aprendidas. Tivemos diversas 

dificuldades, entre as principais, alinhamento do eixo, usinagem do eixo, 

fixação da coroa ao motor e tamanho da estrutura, mas todas foram superadas 

pelo time. Podemos dizer que o projeto rover, foi concluído conforme o escopo 

e dentro do prazo descrito. 

 

Conclusão Geral 

No projeto desse semestre, como todo e qualquer outro, tivemos dificuldades 
como falta de horário e disponibilidade na oficina, atraso na entrega dos 
materiais, material entregue errado, “matou” dois eixos por causa do torno e 
falta de técnica, teve-se também o desalinhamento da engrenagem fazendo a 
corrente escapar. Contudo, conseguimos atingir o objetivo que era o rover 
funcionar e competir com os demais projetos, mesmo com problemas técnicos 
com a engrenagem ganhamos uma “batalha”. Tivemos como aprendizado 
neste semestre, o envolvimento das aulas praticas realizadas na oficina com as 
matérias dadas em sala como a matéria de processos de fabricação, como uso 
do torno e demais ferramentas e a matéria de elementos de maquinas. 
Aprimoramos osso conhecimento com a gestão de horários e na realização de 
tarefas. 

 

 


