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PROJETO ROOVER 
 

PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS 
 

 
 
RESUMO: Neste projeto temático foi explorada a imaginação dos integrantes da Equipe 
FAPCK para construção de um carro “Roover”, este veículo teve motivo em despertar nos 
alunos a curiosidade e métodos de construção com os mais diversos materiais e 
elementos de máquinas que dispõem a área de engenharia para a construção, atendendo 
as necessidades de peso, dimensões e resistência mecânica para a competição de cabo 
de guerra disputada pelas equipes do 5º semestre de Engª de Controle e Automação da 
FAJ. 
 
INTRODUÇÃO  
 
A importância da experiência de um carro “Roover” se dá pela oportunidade de 
conhecimento dos diversos elementos de máquinas que podem ser aplicados na 
construção de um projeto que deve ser considerado alguns itens como o peso e a 
resistência mecânica do material.  
Uma máquina é composta por uma série de componentes mais simples que a constituem. 
Podem ser definidos como elementos de máquinas todas aquelas peças ou componentes 
mais singelos que, montados corretamente, constituem uma máquina completa e em 
funcionamento. 
Com foco neste ponto, a resistência mecânica e o peso do carro, a equipe tem como foco 
desenvolver um veículo utilizando baterias 12V e motores de parabrisa 12V, que no final 
será utilizado em uma competição de cabo de guerra, onde será levado em conta o torque 
e a potência do veículo. 
O torque é uma força aplicada em um braço para a produção de um movimento circular. 
É o torque da roda e não do motor é que faz o carro acelerar. 
Levando em conta esse fato, outro obstáculo encontrado pela equipe é a realização de 
cálculos para fazer que o carro tenha um torque grande na roda para ganhar a 
competição. 
 
 
DESCRIÇÃO 
 
Restrições 
A equipe recebeu a normas com as medidas e o peso para construção do carro Roover; 

 Até 43 kg no máximo, 

 CxLxA = 800 x 800 x 800 mm. 
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Explorando Sistemas Envolvidos 
 
 Do Carro Roover 
A partir desse ponto começamos a desenvolver a idéia e a separar ela em partes. Em 
cada parte, foram adicionados possíveis componentes que poderiam compor o projeto. 
Isso foi feito em todas as partes do carro.  
Para que o Projeto tivesse um desenvolvimento mais dinâmico e organizado, foi 
empregada uma ferramenta para a identificação e organização das idéias e possíveis 
soluções para cada parte combinando princípios materiais e componentes do carro 
“Roover”, foram utilizadas a ferramenta Mapa Mental. 

 

Mapa Mental 
 
O FreeMind tem como objetivo organizar as idéias, de forma que fique mais claro a 
visualização das diferentes pastes do projeto. A idéia é dividida em vários níveis, 
conforme as partes que essa idéia é composta. Esses níveis podem ser divididos em sub-
níveis e assim por diante, criando assim, um sistema organizado de suas idéias. 
Chegamos então ao seguinte mapa: 

 
 
Este diagrama montado no software organiza a análise morfológica em torno do produto, 
facilitando e referenciando todos os componentes envolvidos na construção do mesmo, 
permitindo uma melhor estruturação em torno das pesquisas e definições para definição 
da melhor solução técnica para cada tópico. 
 
Cálculos 
 
Etapa no qual foi realizado os cálculos de momento torçor, força no pinhão do motor, 
momento no eixo principal e a força na roda. Etapa de grande importância para sabermos 
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se o torque que será realizado está dentro do esperado para poder ter grandes chances 
na competição de cabo de guerra. 
 
1. Calculo dimensional do eixo: 

1.1. 1Momento Torçor no eixo dos motores: 

Considerando os dados já conhecidos dos motores, N=46W e n=45rpm podemos calcular o 

momento torçor no eixo do motor conforme abaixo; 

Mt1=  portanto: Mt1= = 9,76Nm. 

1.1.2Força no pinhão do motor: 

Fp=  portanto: Fp= =976N 

1.1.3Momento no eixo principal: 

Mt2= =488N 

1.1.4Força na roda: 

Fr= =124,83N 

1.2 Estática 

Considerando todas as forças envolvidas, Torção e flexão envolvidas no projeto: 

 2un Baterias 12V – 60A/h – 15kg/un 

 2un Motores Boch – 1,1kg/un 

 Aço perfil □ 15x15x1,5 – 0,65kg/m 

 Aço perfil Φ trefilado 5/8” – 1,56kg/m 

1.2.1 Forças de carregamento distribuído na estrutura sendo os lados simétricos: 

                 RA         C   784,6N/m                             784,6N/m       D       RB 

 

                                      200,08N                                  200,08N 

                       0,1m     0,255m             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Somatório das Forças peso: 

Fp=Fpb+Fpm+Fpe 

Fp=294,3+21,58+54,2 

Fp=400,08N 

1.2.3 Momento das forças em A: 

Ʃ MA=0 => 220,08*0,2275-220,08*0,5725+RB*0,8=0 

                RB= =220,08N  como RA=RB=220,08N 

 Baterias 

Fpb=Massa*g 

Fpb=(15*2)*9,81 

Fpb=294,3N 

 Motores 

Fpm= (1,1*2)*9,81 

Fpm=21,58N 

 Estrutura 

Fpe=(8,5*0,65)+(1,6*1,56)*9,81 

Fpe=54,2N 
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MFA=MFB=200,08*0,1= 20Nm 

MFP=200,08*0,1275=25,51Nm 

1.3 Dimensionamento do eixo: 

D=  

D=  

D=0,0172m ou 17,2mm 

1.4 Dimensionamento da Chaveta: 

L1= = =7,69E-3m ou 7,69mm 

L2= =0,1335m ou 13,35mm 

 Chaveta do eixo do motor – DIN6885 –Forma A – b=3, h=3 e L=7mm 

 Chaveta do eixo principal – DIN6885 – Forma A – b=5, h=5 e L=13mm 

 
CONCLUSÃO   
 
Devem-se considerar fatores positivos na conclusão do projeto, pois o mesmo foi 
concluído no tempo esperado, com funcionamento positivo nos sistemas de transmissão. 
Entretanto, o mesmo demonstrou falhas na entrega de potência, não possuindo torque 
suficiente para puxar uma carga, podendo assim podendo disputar de igual para igual no 
campeonato de cabo de guerra. 
Apresentou falhas também na projeção das engrenagens, o que causou o maior problema 
na entrega do carro, e sua engrenagem se demonstrou ineficiente. 
Também ocorreram imprevistos de que na entrega do projeto, os pneus se se 
encontravam furados, prejudicando também no bom funcionamento do projeto. 
De modo geral, a projeção do carro roover foi positiva, pois aumentou os conhecimentos 
podendo viver na prática a respeito de elementos de máquinas, processos de fabricação e 
também trabalho em equipe.  
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