
AS COMPETIÇÕES
As disputas são organizadas pela Sociedade de Engenheiros de 

Mobilidade (SAE Brasil, na sigla em inglês). Mais de mil alunos 

de engenharia se dividem nas competições de Aerodesign e 

Baja. A primeira reúne três classes de aeromodelos de dimen-

sões e complexidade diferentes – micro, regular e aberta – que 

devem conseguir voar carregando um peso. Além do voo, con-

tam pontos o relatório do projeto, sua precisão e concordância, 

a apresentação oral, bonii cações e penalidades. Na Baja, os 

alunos devem projetar e construir um protótipo de veículo off  

road, robusto, atraente e seguro, para enfrentar uma estrada com 

obstáculos que vão desde troncos de árvores a pedras e lama. 

É feita uma bateria de testes, que avalia velocidade máxima, 

tração, segurança, projeto e outros quesitos que valem pontos, 

até culminar no enduro. As equipes podem receber prêmios em 

dinheiro e participar de competições internacionais.

PRÓXIMAS PROVAS
Aerodesign – 20 a 23 de outubro, em São José dos Campos (SP)

Minibaja – em 2012, ainda sem dia e mês dei nidos.

COMO SÃO FEITOS
Os planos começam em sala de aula, onde os estudantes partici-

pam de disciplinas especiais para os dois projetos. Em seguida, 

as equipes fazem esboços do modelo, validam os dados em uma 

réplica 3D no computador, no qual são feitos testes virtuais. De-

pois de o projeto ser i nalizado, o avião e o veículo são montados 

em laboratório na faculdade. Antes de ir para as provas, passam 

por mais testes. Tudo isso vem acompanhado de relatório, busca 

de patrocínio e divulgação.

Desai os no céu e na terra
ALUNOS DA FACULDADE DE ENGENHARIA DA UFJF TRANSFORMAM A TEORIA EM PRÁTICA NA MONTAGEM DE 

AEROMODELOS E DE VEÍCULO OFF ROAD PARA COMPETIÇÕES

EQUIPES
Duas equipes com 27 alunos dos 

cursos de Engenharias Civil, Elétrica, 

Mecânica e Produção da UFJF, sob a 

orientação de dois professores. 

Equipe regular 

Mamutes Voadores 

Criação: 2010

14 alunos

Equipe micro 

MicroRaptor 

Criação: 2011

13 alunos e um estagiário

RAUL MOURÃO | repórter

SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS
Realizada em todo início de período, 

pode ter desde análise de histórico da 

graduação a testes.
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FUSELAGEM
A estrutura reveste a aeronave, agrega todas as peças e deve gerar menos 

resistência com o ar

Materiais – MicroRaptor: tubo de i bra de carbono e ferro

Mamutes Voadores: madeira balsa (de jangada), compensado de 

3mm e i bra de carbono

COMO FUNCIONAM

ASAS 
Devem ser arqueadas para terem peri l aerodinâmico a i m de produzir a força de sustentação para o voo. Os bordos de fuga 

da asa, na parte traseira dela, alojam os ailerons e l apes, partes móveis usadas para o avião rolar para esquerda e direita

Materiais - MicroRaptor: isopor

                  Mamutes Voadores: madeira balsa (de jangada)

PROFUNDOR E ESTABILIZADOR
O profundor (móvel) e o estabilizador horizontal (i xo) mantêm a estabilidade da aeronave e fazem com que o nariz do avião levante 

ou abaixe

LEME E ESTABILIZADOR
O leme (móvel) e o estabilizador vertical 

(i xo) controlam a direção do nariz para 

a direita ou esquerda e auxiliam na esta-

bilidade do avião

MOTOR E HÉLICE
O único motor deve ser compatível para 

fornecer potência para a hélice girar e 

impulsionar o aeromodelo. A hélice não 

pode ser de metal para evitar acidentes. 

MicroRaptor: motor elétrico, com 0,60 

cilindradas (cm3), japonês

Mamutes Voadores: motor a combustível

TREM DE POUSO

NOVOS MATERIAIS
Os itens compósitos são uma das vedetes atuais da aviação, obtidos a partir da combinação de materiais. Aí podem entrar i bras de 

bananeira, de carbono e os tradicionais aço e alumínio. Eles podem ser mais resistentes, leves e baratos, mas ainda pecam na condu-

tividade elétrica e segurança

O SEGREDO ESTÁ NAS ASAS
Um princípio do físico suíço Daniel Bernoulli explica que onde a 

velocidade do l uido é maior (neste caso, o ar), a pressão é mais 

baixa, e vice-versa. O peri l aerodinâmico da asa faz com que a 

parte superior dela seja maior do que a inferior e com que o ar 

passe com mais velocidade sobre essa área. Assim gera menos 

pressão para baixo, mantendo a sustentação para cima. A dife-

rença de pressão compensa, em parte, o peso do avião. Aí entram 

mais dois itens principais: a velocidade da aeronave, que deve ser 

alta para ajudar a manter ou aumentar a diferença de pressão; e a 

altitude, pois o ar menos denso causa menos resistência. O traba-

lho de movimento para frente (tração), na decolagem e durante o 

voo, i ca a cargo da hélice ou das turbinas a jato. 

PARA PILOTAR 
O piloto deve ter carteirinha da Confederação Brasileira de Ae-

romodelismo para lidar com o controle remoto via rádio, sob sol 

ou chuva. 
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EQUIPE
UFJF Baja

22 alunos de Engenharias Mecânica, de Produção 

e Elétrica, orientados por dois professores.

Três departamentos: Financeiro, Marketing e Produção.

Criação: 2010

SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS
Feita por meio de análise de histórico a testes a cada período. 

REQUISITOS
Estrutura: tipo gaiola de tubos de aço.

Largura máxima: 1,62 m.

Comprimento: recomenda-se até 2,75 m.

Estética e força: ser robusto e também atrativo.

Rodas: Ter quatro ou mais rodas.

Ser capaz de transportar pessoas com até 1,90m e 113,4kg.

Motor: de quatro tempos e com potência de dez 

cavalos (10hp). É o mesmo para todos.

Bandeiras: deve levar uma bandeira laranja em 

uma haste com altura entre 2,20m e 2,50m.

Pode levar a bandeira da universidade.

O mesmo veículo pode ser usado por dois anos. 

Custo do modelo da UFJF: entre R$20 mil e R$25 mil

A PISTA DE ENDURO
Pista com terreno irregular com pedras, areia, lama e troncos de 

árvore. Ganha essa etapa quem der mais voltas em quatro horas. 

NO ENDURO, A EQUIPE É DESCLASSIFICADA 
QUANDO POR DUAS VEZES
- força outro carro a sair da pista.

- mais de duas pessoas trabalham no veículo no autódromo.

- reabastece o veículo com o piloto dentro.

- derrama combustível quando reabastece.

- não respeita a bandeira preta.

- alguém da equipe ou o piloto i cam na pista sem a autorização.

PARA PILOTAR
O aluno precisa ter Carteira Nacional de Habilitação 

e ter seguro com cobertura médica. 

NOVOS MATERIAIS E TECNOLOGIAS 
A indústria de automóveis está de olho no carro elétrico 

e nos que têm funcionamento híbrido – usam tanto 

combustível quanto eletricidade. Eles poderiam até 

recarregar a energia da sua casa ou trabalho. Na UFJF, 

neste semestre, começa o estudo de um baja elétrico. 

E um carro não tripulado já é realidade no campus. 

EQUIPES AERODESIGN UFJF: WWW.UFJF.BR/AERODESIGN

EQUIPE BAJA UFJF: WWW.UFJF.BR/BAJA

SAE BRASIL: HTTP://SAEBRASIL.ORG.BR
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