
Everybot BR



O que é este 
documento?

O Everybot é um robô acessível, robusto e 
simplista criado pela equipe Robonauts (118), 
destinado a jogar o desafio Infinite Recharge (2020) e 
o Game Changers (2021) da FIRST. Para torná-lo ainda 
mais acessível para equipes brasileiras, a Under 
Control, em parceria com a stemOS, criou uma 
adaptação do Everybot com materiais recebidos no 
Kit of Parts deste ano.

O Everybot BR utiliza materiais simples que, em 
sua maioria, podem ser encontrados em lojas 
brasileiras ou produzidas pela própria equipe.

Para a construção do Everybot BR sugerimos a 
leitura, tanto desse documento, quanto os 
documentos e recursos criados pela equipe 
Robonauts aqui. 

Arquivo do CAD do Everybot BR no Onshape

https://docs.google.com/presentation/d/193C5HLzlLjMRC42ypdAJ3pJ6n_iZxE4OgHj5LXiym10/edit#slide=id.g77f3002423_5_13
https://www.118everybot.org/2020everybotresources
https://cad.onshape.com/documents/85d30fff3b435f6e06fda08a/w/bcdf0d2e89bbb82b3f4558fe/e/033007cc58a81c012d26af9b


Chassis
Materiais: 

● Materiais do Kit of Parts:
○ Qtd(1) Kit of Parts Chassis
○ Qtd(1) Battery Mount Kit

Alterações: 

A equipe Robonauts utilizou o chassis AM14U4 da 
AndyMark no formato longo, pois, além de fazer 
parte do Kit of Parts, é super confiável e tem uma 
ótima relação de torque e velocidade, por isso 
mantivemos o mesmo.

A única mudança foi a utilização do Kit de 
fixação da bateria para o AM14U4, também recebido 
no Kit of Parts.

Para saber mais sobre o Kit of Parts Chassis 
acesse o Manual KOP Rookies 2020.

https://docs.google.com/presentation/d/193C5HLzlLjMRC42ypdAJ3pJ6n_iZxE4OgHj5LXiym10/edit#slide=id.g77f3002423_5_13
https://docs.google.com/presentation/d/193C5HLzlLjMRC42ypdAJ3pJ6n_iZxE4OgHj5LXiym10/edit


Estrutura
Materiais: 

● Lojas de materiais ou ferramentas brasileiras:
○ Qtd(500) rebites 416
○ Qtd(6) #8-32 x 22mm parafuso cabeça 

abaulada sextavado interno
○ Qtd(6) #8-32 porca de nylon
○ Qtd(1) chapa de 3mm de alumínio

● Materiais do Kit of Parts:
○ Qtd(2) x 2” x 1” x 1/16” perfil de alumínio
○ Qtd(3) x 1” x 1” x 1/16” perfil de alumínio

Alterações: 

Foram utilizados tubos 2” x 1”, tubos 1” x 1” e 
gussets. A estrutura de tubos foi mantida igual, 
porém as gussets utilizadas eram de chapas de aço 
prontas da loja Home Depot, por isso alteramos para 
gussets de chapas de alumínio de 3mm de 
espessura. Para saber mais sobre as gussets clique 
aqui.

https://docs.google.com/presentation/d/193C5HLzlLjMRC42ypdAJ3pJ6n_iZxE4OgHj5LXiym10/edit#slide=id.g77f3002423_5_13
https://docs.google.com/document/d/1XL7HAW0mAfsGpzG046nohulyehdEj-WR3utKvs6vM-Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1XL7HAW0mAfsGpzG046nohulyehdEj-WR3utKvs6vM-Y/edit


Coletor
Materiais: 

● Lojas de materiais ou ferramentas brasileiras:
○ Qtd(2m) Corda Paracord
○ Qtd(1) 55T Correia Dentada HTD
○ Qtd(2,5m) Tubo de Alumínio 2” x 1”
○ Qtd(1) Chapa de Policarbonato 2mm
○ Qtd(5m) Cano de PVC Ø0.6”

● Materiais do Kit of Parts:
○ Qtd(2) Eixo Hexagonal ½”
○ Qtd(1) Espaçador de Alumínio Hexagonal ½”
○ Qtd(1) Motor RedLine
○ Qtd(1)  57 Sport Gearbox 4:1
○ Qtd(8) Parafusos ¼” x 25mm de cabeça 

sextavada 
○ Qtd(1) Parafusos ¼” x 45mm de cabeça 

sextavada
○ Qtd(5) Churros
○ Qtd(1) PG27 Gearmotor

● COTS Materials:
○ Qtd(11) Shaft Collar Hexagonal ½”
○ Qtd(9) Rolamento Hexagonal ½”
○ Qtd(2) 24 Tooth 0.5 in. Hex Bore HTD Pulley 

(am-3403)
○ Gussets
○ Qtd(1) Intake Motor Mount Bracket (am-3311a) 

https://docs.google.com/presentation/d/193C5HLzlLjMRC42ypdAJ3pJ6n_iZxE4OgHj5LXiym10/edit#slide=id.g77f3002423_5_13
https://docs.google.com/document/d/1XL7HAW0mAfsGpzG046nohulyehdEj-WR3utKvs6vM-Y/edit


Coletor
Alterações: 

O Kit of Parts oferece 2 motores RedLine, 
portanto na adaptação do Everybot utilizou-se um 
desses para o Coletor. O motor utilizado previamente 
pela equipe 118 para rotacionar o rolete que coleta as 
power cells, foi substituído por um motor RedLine 
junto a uma 57 Sport Gearbox com redução 4:1, 
garantindo o RPM necessário. Além disso, o rolete 
utilizado para coletar as power cells foi substituído 
por 4 rodas Compliant Wheel, também recebidas no 
KOP. 

Para atuar o braço que levanta o Coletor foi 
substituído o BAG Motor pelo Motor PG27 Gearmotor 
recebido no Kit of Parts, garantindo o torque 
necessário para levantar o mecanismo. O motor está 
conectado diretamente a um eixo, que enrola as 
cordas que levantam o Coletor para lados contrários.



Escalador
Materiais: 
● Lojas de materiais ou ferramentas brasileiras:

○ Qtd(1) Corda Fita 1” x 15ft
○ Qtd(1) Corda Paracord ⅛” x 15ft
○ Qtd(1) Mosquetão 6”
○ Qtd(1) Polia lisa impressa 3D
○ Qtd(1) Rolo de fita de borracha sem revestimento
○ Qtd(1) Chave combinada com catraca ½”
○ Qtd(2) Mola de extensão ⅝”
○ Qtd(1) Cano de PVC Ø21mm x 1m
○ Qtd(4) #8-32 x 30mm parafuso cabeça abaulada 

sextavado interno
○ Qtd(4) #8-32 Porca de nylon
○ Qtd(10) Porca de nylon ¼” 
○ Qtd(500) rebites 416
○ Qtd(1) Cantoneira 2” x 1”

● Materiais do Kit of Parts:
○ Qtd(1) Eixo Hexagonal ½”
○ Qtd(1) Espaçador de Alumínio Hexagonal ½”
○ Qtd(1) Motor RedLine
○ Qtd(1)  57 Sport Gearbox 64:1
○ Qtd(8)Parafusos ¼” x 25mm de cabeça sextavada 
○ Qtd(1) Parafusos ¼” x 45mm de cabeça sextavada
○ Qtd(1) Churros 10”

● COTS Materials:
○ Qtd(3) Shaft Collar Hexagonal ½”
○ Qtd(1) Rolamento Hexagonal ½”

https://docs.google.com/presentation/d/193C5HLzlLjMRC42ypdAJ3pJ6n_iZxE4OgHj5LXiym10/edit#slide=id.g77f3002423_5_13


Escalador
Alterações: 

Para tornar o Everybot mais acessível, decidimos 
alterar o CIM Motor e a VersaPlanetary, 5:1 e 10:1, 
utilizado, pelo Motor RedLine e a 57 Sport Gearbox 
64:1 recebidos no Kit of Parts e que completam a 
função tão bem quanto o CIM Motor. 

Além disso todas as chapas dobradas foram 
alteradas para cantoneiras 2” x 1”, para evitar 
problemas de manufatura.

Nós tivemos dificuldades em encontrar a chave 
combinada com catraca de ½”, como sugestão de 
local para compra online encontramos no Palácio das 
Ferramentas e na Loja do Mecânico.

https://www.palaciodasferramentas.com.br/produto/4522/ferramentas-manuais/chave-combinada-catraca/chave-combinada-catraca-12-pol-belzer/?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8AmPJHSUyJwf38aiNVACbJcWwROoVzi_V9m1dTgfAUbPRK7YBoHrsUsaAlSKEALw_wcB
https://www.palaciodasferramentas.com.br/produto/4522/ferramentas-manuais/chave-combinada-catraca/chave-combinada-catraca-12-pol-belzer/?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8AmPJHSUyJwf38aiNVACbJcWwROoVzi_V9m1dTgfAUbPRK7YBoHrsUsaAlSKEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/20185/2/692/chave-combinada-com-catraca---12-pol-belzer-9016bt

