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Resumo 

A floresta é desde o início dos tempos um bem essencial para a sobrevivência do Homem, local de 

origem das árvores que fornecem o oxigénio e dos animais e plantas que fornecem alimentos. A maior 

ameaça para este bem precioso são os fogos que trazem destruição e extinção, bem como a 

consequente redução dos benefícios que esta fonte pode fornecer à civilização. 

Com a dificuldade acrescida de combate a incêndios florestais vem uma necessidade de melhoramento 

da acessibilidade dos veículos de combate aos mesmos, por forma a tornar o combate a incêndios 

mais eficiente, não descurando o combatente humano. 

Este projeto enquadra-se nesta premissa e tem como finalidade o melhoramento da acessibilidade a 

incêndios. Este basear-se-á na integração de sistemas de interface veículo-solo alternativos e que 

tenham capacidades de mobilidade, em terrenos não-preparados, superiores ao sistema atual. 

O estudo comparativo aqui exposto destaca as vantagens de várias interfaces, analisando qual a que 

apresenta maior mobilidade, e apresenta a interpretação dos resultados direcionada a uma conclusão 

com possível aplicação na vida real. As variáveis chave consideradas no estudo e caracterizadoras de 

mobilidade são: afundamento, forças na interface e resistência ao movimento. A quantificação destas 

variáveis será feita, para fins comparativos, através de métodos analíticos encontrados na literatura. 

Concluiu-se que existem alternativas que podem melhorar a acessibilidade dos veículos de emergência 

e evidencia-se a superioridade de lagartas mecânicas na mobilidade em terrenos não-preparados, 

comparativamente aos sistemas atuais. 

 

Palavras-chave: mobilidade, lagarta mecânica, semi-lagarta, terrenos não-preparados, carro de 

bombeiros, interface veículo-solo 
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Abstract 

Since the beginning of times the forest is the most prized possession for the survival of Mankind, the 

origin of the trees that provide oxygen and the animals and plants that provide the supplement. The 

main threat to this valuable asset is fire that brings destruction and extinction, and hence the reduction 

of the benefits that can be delivered by the forest to civilization. 

With the increasing difficulty of fighting forest fires comes the need to optimize the accessibility of 

vehicles, thus making the fire-fighting more efficient and ensuring the safety of the human combatant. 

This project is based on this premise and is intended to optimize the accessibility to fire. This optimization 

will be based on the integration of alternative vehicle-soil interface systems having superior mobility 

capabilities in unprepared terrain, compared to the current system. 

The comparative study exposed here highlights the advantages of multiple interfaces, analysing which 

has superior mobility, and shows the interpretation of the results directed to a conclusion intended to 

real life application. Key variables presented in the study that characterize mobility are: sinking, forces 

at the interface and movement resistance. The quantification of the variables is presented, for 

comparative purposes, by analytical methods found in the literature. 

From this study, it was concluded that there are alternatives that can optimize the accessibility of 

emergency vehicles, also the superiority of track’s mobility in non-prepared, compared to the current 

vehicle-soil interface systems. 

 

Keywords: mobility, track, half-track, unprepared-terrain, fire truck, vehicle-soil interface  
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Nomenclatura 
Os símbolos, índices e siglas usados ao longo desta dissertação estão aqui listados, juntamente com 

a sua descrição e unidades de acordo com o sistema internacional (SI). A apresentação da 

nomenclatura dos parâmetros será repartida em símbolos latinos e símbolos gregos. 

Símbolos latinos Definição 

𝐴 [𝑚2] Área 

𝐴𝑓 [𝑚2] Área frontal 

𝑏 [𝑚] Menor dimensão da área de contacto 

𝑏𝑡𝑖  [𝑚] Largura 

𝐶 [𝑚] Distância entre eixos 

𝐶𝐷 Coeficiente de arrasto 

𝐶𝑝 [𝑚] Distância primitiva entre centros de uma corrente 

𝑐 [𝑘𝑃𝑎] Coesão de um solo 

𝐶2 Fator de serviço (correia) 

𝑑 [𝑚] Diâmetro primitivo de uma roda dentada movida  

𝐷 [𝑚] Diâmetro primitivo de uma roda dentada motora 

𝑓𝑡  [𝑚] Deflexão radial 

𝑓1 Fator de serviço (corrente) 

𝑓2 Fator de dentes 

𝐹 [𝑁] Força de tração 

𝐹𝑑 [𝑁] Força de tração disponível (drawbar) 

𝐹𝑖  [𝑁] Força de impulso 

𝐹𝑚𝑎𝑥  [𝑁] Força de equilíbrio plástico 

𝐹𝑟 [𝑁] Resistência ao rolamento 

𝐹1 [𝑁] Força (corrente) 

𝐹2 [𝑁] Força devida à aceleração centrífuga 

𝑔 Escorregamento relativo 

ℎ [𝑚] Altura (clearance) 

𝑖 Relação de transmissão 

𝐾 Coeficiente de resistência ao rolamento 

𝑘𝑐  [
𝑁

𝑚𝑛+1
] 

Rigidez de coesão de um solo 

𝑘𝜙 [
𝑁

𝑚𝑛+2
] 

Rigidez interna de um solo 

𝐿 [𝑚] Comprimento primitivo de uma corrente 

𝐿𝑝 [𝑚] Comprimento primitivo de uma correia 

𝑙 [𝑚] Comprimento 

𝑀 [𝑁. 𝑚] Binário 

𝑚 [𝑘𝑔] Massa 
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𝑁𝑏𝑜𝑔𝑒𝑦 Número de rodas de estrada (bogey-wheels) 

𝑁𝑒𝑖𝑥𝑜𝑠 Número de eixos 

𝑁𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠 Número de rodas 

𝑛 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠
] 

Velocidade de rotação 

𝑃 [𝑃𝑎]; [𝑁/𝑚2] Pressão 

𝑃𝑜𝑡 [𝑘𝑊] Potência 

𝑃𝑜𝑡𝑑  [𝑊] Potência de tração disponível 

𝑝𝑔,𝑐𝑟 [𝑃𝑎] Pressão crítica 

𝑞 [
𝑘𝑔

𝑚
] 

Massa por unidade de comprimento (corrente) 

𝑅 [𝑁] Resistência (forças resistivas) 

𝑅𝑎 [𝑁] Resistência aerodinâmica 

𝑅𝑐 [𝑁] Resistência ao movimento 

𝑟 [𝑚] Raio 

𝑇 [º𝐾] Temperatura 

𝑉𝑜𝑙 [𝑑𝑚3] Volume 

𝑣 [𝑚/𝑠] Velocidade de translação 

𝑊 [𝑁] Peso 

𝑊𝐿 [𝑁] Carga de trabalho (corrente) 

𝑍1 Número de dentes de uma roda dentada motora 

𝑍2 Número de dentes de uma roda dentada movida 

𝑧0 [𝑚] Afundamento (sinkage) 

  

Símbolos gregos Definição 

𝛼 [º] Ângulo de derrapagem 

𝛽 [º] Ângulo de inclinação do pneu 

𝜌 [
𝑘𝑔

𝑚3
] 

Densidade absoluta 

𝜇𝑟 𝑜𝑢 𝑓𝑟 Coeficiente de resistência ao rolamento 

𝛾 [º] Ângulo de abordagem 

𝜂𝑡 Eficiência mecânica 

𝜃 [º] Ângulo de afastamento 

𝜇𝑑 Eficiência de tração 

𝜇𝑡𝑟 Coeficiente de tração 

𝜉 Rácio de redução global 

𝜏 [𝑃𝑎] Tensão de corte 

𝜙 [º] Ângulo de atrito interno de um solo 
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1. Introdução 

1.1. Introdução ao tema [1, 2, 3] 

A configuração de um veículo assenta em quatro parâmetros chave: forma, tamanho, peso e potência; 

sendo a escolha da configuração dependente da missão e requisitos operacionais para que este é 

projetado, bem como o ambiente ao qual o veículo será sujeito. Adicionalmente, perspetivando esta 

escolha de uma forma mais específica, parâmetros logísticos como o consumo de combustível, a 

segurança e conforto que fornece aos seus passageiros, impacto sobre o ambiente onde atua e sua 

manutenção têm de ser tidos em consideração. Concluindo, a escolha de uma determinada 

configuração para o projeto de um veículo tem de passar por um processo de análise do sistema. 

Tendo em conta o estado atual de desenvolvimento de tecnologias relacionadas com veículos 

automóveis para terrenos não-preparados, existem quatro principais grupos em que podem ser 

divididas as várias configurações de interface veículo-solo: veículos sobre rodas, veículos sobre 

lagartas, aerodeslizadores, como o caso do hovercraft, e híbridos, ou seja, combinações entre as 

tecnologias existentes. 

Focando-nos nos veículos sobre lagartas, para dimensões e peso semelhantes à alternativa mais 

comum (roda), têm uma área de contacto com o solo superior e consequentemente uma menor pressão 

de contacto com o solo, não desconsiderando a menor resistência ao movimento e menor afundamento 

no solo (“sinkage”). Este aumento da área de contacto advém do aumento do comprimento de contacto 

do sistema de interface, ao invés do aumento da largura de contacto, como é feito atualmente em 

alguns carros com perfis de pneus mais largos. O resultado desta combinação consiste numa 

mobilidade superior em terrenos não-preparados, sendo que por mobilidade se entende a capacidade 

do veículo em ultrapassar obstáculos e o desempenho do veículo sobre determinado terreno. 

Os veículos sobre lagartas podem ser equacionados para aplicações de elevadas velocidades, tendo 

em consideração a necessidade de diâmetros de roda/polia elevados e passos do rastro reduzidos. No 

entanto, a escolha para terrenos preparados, ou seja, em mobilidade em estrada e velocidades 

elevadas recai, normalmente, sobre o veículo com rodas dado o seu projeto ser direcionado para estas 

condições específicas. 

A abordagem a ter no desenvolvimento de métodos para quantificação de mobilidade no 

dimensionamento de veículos rastreados é a condução de testes experimentais de um grupo seleto de 

veículos, definindo previamente as características desejadas de solo e veículo a usar. O terreno tem 

de ser classificado e caracterizado consoante determinados parâmetros, que serão abordados mais à 

frente nesta dissertação, obtidos através de medições relacionadas com o ramo da mecânica dos solos 

(“Terramechanics”). Alguns métodos já testados e validados serão enumerados posteriormente, 

métodos esses desenvolvidos maioritariamente durante a Primeira Guerra Mundial pela U.S. Army 

Waterways Experiment Station (WES) com o intuito de providenciar meios de aferir sobre a mobilidade 

de veículos numa base de “go/no go”. Os solos tidos em consideração nestes estudos foram solos 

constituídos por grãos finos ou grossos, sendo grão fino os solos lamacentos e grão grosso os solos 

de deserto ou areia [1]. 
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Na continuação desta dissertação serão procuradas as respostas a questões como que material deverá 

ser utilizado num rastro de um determinado veículo e quais são as vantagens que sobrepõem esse 

material às alternativas. Adicionalmente irá proceder-se ao dimensionamento de uma lagarta por 

métodos alternativos, encontrados pelo autor deste texto, e será apresentada uma alternativa que 

permitirá chegar a um consenso entre lagarta e roda, por forma a tornar desnecessário o transporte 

adicional de um qualquer veículo de lagarta por um veículo rodado, com o intuito de não danificar a 

estrada, ou seja, que conjuga as vantagens da roda em terreno preparado e as vantagens da lagarta 

em terreno não-preparado. 

Em primeiro lugar alguns conceitos devem ser introduzidos ao leitor por forma a ter uma visão mais 

crítica do conceito que aqui será exposto. 

 

1.2. Estrutura 

Este trabalho tem como intuito a comparação, do ponto de vista da interface veículo-solo, de dois 

sistemas distintos possíveis de integrar num veículo para locomoção em terrenos não-preparados. O 

caso de estudo considerado foi um veículo de combate a incêndios utilizado pelos Bombeiros em 

Portugal, veículo esse que opera maioritariamente em terrenos de atrito reduzido (terrenos não-

preparados). 

Após a revisão da literatura foi definido o veículo a utilizar no estudo comparativo e verificada a 

existência de métodos de quantificação que permitissem essa comparação. 

Como tal definiram-se os objetivos da tese e estruturaram-se da seguinte forma: 

• Análise da literatura de modo a conhecer as soluções existentes para combate a incêndios, 

quer em Portugal quer no estrangeiro; 

• Recolha e definição de parâmetros relevantes ao estudo; 

• Definição das condições iniciais do caso de estudo (veículo, missão e terreno); 

• Dimensionamento de um sistema de interface por lagartas alternativo ao sistema por roda; 

• Análise das metodologias de quantificação de mobilidade encontradas, tendo em conta as 

características do estudo comparativo das interfaces, e seleção das que serão abordadas; 

• Análise dos resultados retirados das ferramentas de quantificação e elaboração de conclusões; 

• Apresentação da interpretação dos resultados e conclusões inerentes ao projeto; 

• Sugestão de trabalho futuro. 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1. Introdução 

A zona florestal portuguesa, bem como a do resto do mundo, representa um património inigualável, o 

qual obriga todo e qualquer cidadão ao dever de o preservar nas suas melhores condições para futuras 

gerações. Este património representa garantias a nível ecológico e económico, não esquecendo a nível 

turístico sendo, por isso, essencial garantir a sua proteção e manutenção. 

Devido às razões evidenciadas torna-se necessária uma constante procura pela melhor solução ou 

inovação que permita garantir a proteção mais eficaz da floresta. É neste sentido que nasceu a ideia 

para esta tese e consequente estudo da mais recente inovação a nível dos veículos de emergência 

para combate a fogos florestais. 

 

2.2. Incêndios florestais em Portugal 

Segundo o relatório de incêndios florestais feito pelo Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF) foram registados, entre 1 de janeiro e 15 de outubro de 2015, um total de 16 090 fogos 

subdivididos em 3 288 incêndios florestais e 12 802 fogachos. A combinação destas ocorrências 

resultou em 62 401 hectares de área ardida, a qual pode ser dividida em povoamentos e matos, 

respetivamente, 23 039 hectares e 39 362 hectares. Destes valores pode-se aferir que uma maior 

percentagem de incidentes ocorre em matos, local onde o solo é mais arenoso e de acesso mais difícil 

para os veículos de emergência [9]. 

 

 

Figura 2. 1 - Número de ocorrências e área ardida em Portugal Continental entre 1 de janeiro e 15 de outubro 

2015 [9] 

 

Figura 2. 2 - Distribuição de áreas ardidas, por mês, entre 1 de janeiro e 15 de outubro de 2015 [9] 
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Figura 2. 3  - Distribuição das áreas ardidas em Portugal em 2015, reportada a 14 de outubro [9] 

A partir das figuras acima apresentadas nota-se que uma significativa parte dos incidentes ocorre em 

matos e que os valores de incidentes, apesar de no ano de 2015 terem sido inferiores à média nacional, 

continuam a ser prejudiciais para a boa manutenção da floresta. É ainda possível verificar zonas de 

maior destaque na ocorrência dos incidentes, especificamente no Norte e Interior de Portugal, sendo 

zonas que carecem de acessos otimizados aos veículos de emergência devido à falta de estradas nos 

locais de densidade populacional mais reduzida, mais concretamente nas aldeias e vilas instaladas no 

meio das várias serras características do país. 

2.2.1.  Rede nacional de áreas protegidas (RNAP) [10] 

As Áreas Protegidas ocupam, aproximadamente, 680 800 hectares. O solo dominante é o de matos e 

pastagens, que representam 45% do total da área terrestre da RNAP, sendo a de floresta 23%. Aqui 

verifica-se, mais uma vez, que os matos são a zona que mais é afetada por incêndios. 



5 
 

 

Figura 2. 4 - Uso do solo e ocupação florestal da área terrestre da RNAP [10] 

Os incêndios florestais são um dos fatores de risco na preservação e conservação da natureza e da 

biodiversidade, constituindo um importante elemento condicionador da evolução dos habitats e 

formações vegetais naturais. 

 

Figura 2. 5  - Evolução do número de ocorrências e da área ardida entre 1995 e 2013 [10] 

Os incêndios afetam de forma diferente as várias áreas, as que apresentam incêndios recorrentes e 

valores de área ardida mais elevados serão enumeradas seguidamente. 

• Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) - criado em 1979 com uma área de 

38 393 hectares. 

O PNSAC é afetado quase todos os anos por incêndios, destacando-se o ano de 2006 como aquele 

em que a área ardida foi mais elevada. A evolução dada pela média móvel dos valores de área ardida 

em períodos de cinco anos mostra uma redução significativa desses valores a partir de 2006, que se 

mantiveram sensivelmente constantes e com valores baixos nos últimos três anos. 
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Figura 2. 6 - Evolução da área ardida no PNSAC entre 2001 e 2013 [10] 

Em 2013, o PNSAC foi atingido por dois incêndios com origem em queimadas para renovação de 

pastagem, que originaram uma área ardida de 69 hectares, incidente que causou preocupações pela 

vida humana nas povoações situadas na serra. 

• Parque Natural da Serra da Estrela - criado em 1976 com uma área de 88 850 hectares.  

O PNSE apresenta regularmente elevadas áreas ardidas, destacando-se o ano de 2005 com mais de 

10 mil hectares ardidos. A partir de 2006 regista-se uma redução significativa nos valores de área 

ardida, tendência que sofreu uma inversão em 2010. 

Os incêndios tiveram uma incidência predominante em áreas com formações vegetais espontâneas 

(matos), verificando-se ainda uma percentagem significativa de área agrícola afetada. 

 

Figura 2. 7  - Área ardida por tipo de ocupação de solo [10] 

As conclusões retiradas da bibliografia relativa ao território português são idênticas às tiradas para as 

RNAP, áreas de importante preservação. Verifica-se que as localizações consideradas como terrenos 

não-preparados são de facto a maior percentagem de área afetada por incêndios e, por isso, as zonas 

de maior interesse para ter em conta no intuito do estudo que será aqui desenvolvido. 

 

2.3. Interface veículo-solo 

No início apareceu a roda, a qual veio revolucionar o transporte de objetos e pessoas. A roda é, muito 

provavelmente, uma das mais antigas ferramentas inventadas pelo Homem e que continua, nos dias 
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de hoje, em pleno uso e de ampla variedade. Ao longo dos anos várias modificações foram feitas ao 

conceito e desenho da roda, modificações de acordo com necessidades que foram aparecendo ao 

longo da evolução científica (necessidades estéticas ou estruturais) e que originaram o aparecimento 

de várias patentes criadas em redor da invenção da roda. Atualmente a roda entra no desenho de um 

veículo moderno com a finalidade de suportar o peso do veículo e ter capacidade de transmitir forças 

para o solo originando, assim, o movimento do veículo [12, 13]. 

Uma modificação mais recente e que fica em evidência é a criação da lagarta, que visa melhorar o 

desempenho do veículo em terrenos de reduzido atrito, por outras palavras, a locomoção do veículo 

seria mais eficaz em terrenos com menor aderência e/ou não-preparados, como por exemplo terrenos 

arenosos de floresta. 

2.3.1.  Lagarta integral 

Primeiramente veio a lagarta integral que, segundo o mito, teve a sua primeira aparição (conceito 

semelhante) na construção de monumentos antigos como as pirâmides, onde os pesados blocos eram 

movidos em cima de troncos de madeira que rolavam transferindo movimento de translação aos blocos. 

À medida que o bloco avançava os troncos que ficavam para trás (sem apoiar o bloco) seriam 

reposicionados na frente da cadeia de troncos, criando assim uma cadeia sem fim. 

Ao longo dos anos várias modificações foram feitas ao desenho original da lagarta, tendo cada uma 

delas sido patenteada pelos respetivos inventores. A extensa lista de patentes cria controvérsia 

relativamente ao inventor original. Uma dessas patentes foi feita pelo russo Fyodor Abramovich Blinov 

[14], outra, a qual foi considerada pela revista Scientific American como a invenção do veículo sob 

lagartas (rastreado sem-fim), foi criada por Charles Dinsmoor [18]. Por outro lado, em 1904, foi 

reconhecida a David Roberts a invenção do primeiro trator com motor de combustão interna a ser 

movido por um rastro, tendo o desempenho deste trator sido considerado notável e o seu sistema de 

direção a base para qualquer trator rastreado no século seguinte [14]. 

Muitas outras patentes foram submetidas e o desenvolvimento de lagartas contínuas despertou a 

atenção de diversos inventores durante os séculos XVIII e XIX, no entanto, o uso comercial de lagartas 

verificou-se apenas no início do século XX. A 1ª Guerra Mundial foi palco da sua utilização com a 

finalidade de transportar artilharia pesada e foi a partir daqui que começaram a aparecer os primeiros 

desenvolvimentos que iriam culminar no tanque como o conhecemos hoje [14, 15, 16, 17, 18]. 

A última empresa a apresentar patentes foi a Caterpillar que apresentou um desenho a partir do qual a 

maior parte dos veículos a lagartas seriam baseados no futuro e até aos dias de hoje. 

A lagarta moderna é constituída por elos de corrente que se juntam em grupo para formar uma cadeia 

fechada. Cada elo é ligado ao seguinte através de dobradiças, o que permite flexibilidade ao conjunto, 

e são distribuídos em torno de um conjunto de rodas com o fim de criar uma cadeia infinita. 
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Figura 2. 8 - Diagrama de uma lagarta: idler=roda tensora; track=rastro; drive sprocket=roda motora; rodas de 
baixo=roda de estrada [19] 

Algumas vantagens e desvantagens da utilização de lagartas são enumeradas na tabela abaixo: 

Tabela 2. 1 - Vantagens e desvantagens do sistema de lagartas [14, 19] 

Vantagens Desvantagens 

Menor pressão exercida no chão (maior área 

de contacto) 

Velocidade inferior (relativamente à roda 

convencional) 

Maior manobrabilidade (rotação do veículo 

em torno do seu eixo vertical) 

Complexidade mecânica da estrutura e 

possibilidade de danos no piso (asfalto) 

Maior mobilidade do veículo (possibilidade 

de locomoção em terrenos macios, lama, 

neve, entre outros) 

A perda de um segmento da cadeia 

impossibilita posterior locomoção sem 

adequada reparação 

No início do século XX, os veículos com lagartas eram maioritariamente utilizados na frota de veículos 

militares, atualmente as lagartas são usadas em indústrias ou aplicações específicas às suas 

características: 

• Transporte sobre neve  

• Obras públicas (escavadora, bulldozer, entre outros) 

• Agricultura 

• Operações militares 

• Robótica 

• Alguns veículos de transportes excecionais 

Os fabricantes de lagartas dos dias de hoje são uma minoria comparando com a ampla quantidade de 

empresas que trabalhavam nesta área no início do século XX. Algumas das empresas envolvidas neste 

mercado são a LeiriPrensa, Camso, Ascendum Group, Caterpillar, New Holland, John Deere, entre 

outros, sendo que as três últimas são empresas que detêm uma maior fatia deste mercado. 

Um exemplo de um uso mais recente da lagarta integral é-nos dado pela empresa BPG Werks, que 

aplicou a lagarta a uma trotinete para locomoção fora de estrada [11]. 

• Tipos de lagartas 

1. Lagartas de banda flexível [4, 5]: 
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Lagartas com elos interligados uns aos outros, ou seja, constituídas por diversos elos de uma cadeia 

ligados uns aos outros. Este conceito permite uma maior simplicidade do processo de assemblagem, 

mais económico e de fácil manutenção, como tal, este conceito é frequentemente utilizado. Por outro 

lado, existem as lagartas moldadas numa peça única, as quais têm apenas uma correia de transmissão. 

Esta solução é frequentemente adotada para veículos agrícolas que tenham necessidade de 

locomoção em terrenos encharcados. 

 

Figura 2. 9 - Lagartas interligadas por elos individuais e tipo de ligação entre elos 

2. Lagartas articuladas [4, 5]: 

Neste caso a utilização de elos metálicos é a melhor solução para terrenos lamacentos e pedregosos. 

Uma alternativa seria a integração de elos de borracha o que otimiza a sua manutenção e ruídos 

resultantes da locomoção, permitindo adicionalmente maiores velocidades ao veículo. 

Na Lagarta Holt, geralmente associada a uma suspensão rígida, o movimento é feito de forma integral, 

sendo o rastro um elemento em vez de um conjunto de elementos (como na anterior). É utilizado em 

veículos lentos como máquinas de construção e bases de gruas móveis. Adicionalmente existe a 

lagarta Carden-Loyd que é, comparativamente à Holt, mais leve, permitindo velocidades superiores e 

maior flexibilidade. Este tipo de lagarta é frequentemente utilizado em veículos pesados e rápidos. 

 

Figura 2. 10 - Lagarta do tipo Holt: Grua Liebherr HS 985 
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Figura 2. 11 - Lagarta do tipo Carden Loyd 

2.3.2.  Lagarta de borracha [14] 

Os veículos agrícolas foram apresentados ao conceito da lagarta por volta de 1904, com o intuito de 

substituir a ineficiente solução em metal anteriormente usada. Esta nova tecnologia permitiu resolver o 

calcanhar de Aquiles das lagartas metálicas ao melhorar a locomoção ineficiente em terrenos 

pantanosos. A junção entre o fabricante de tratores a vapor Holt com o seu concorrente Best trouxe-

nos em 1925 a, ainda existente, Caterpillar Tractor Corporation, a qual veio revolucionar, entre outros, 

os veículos agrícolas [20]. 

Frank Beamond foi um pioneiro no que toca a lagartas de borracha, variante das lagartas anteriormente 

descritas. Com o intuito de substituir as rodas de elevado diâmetro contidas nas carruagens movidas a 

cavalo e as carruagens de locomoção de quatro rodas comuns da época, este inventor foi um dos 

inúmeros a apresentar uma patente relativa a lagartas e a pôr esta tecnologia em prática. Em 1907 já 

tinha equipado um veículo com lagartas de borracha, bem como conduzido esse exemplar na estrada 

[14]. 

 

Figura 2. 12 – Carro rastreado de Frank Beamond's 1907 [14] 
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Figura 2. 13 - Vista lateral do rastro, mostrando a configuração das componentes [14] 

O aparecimento desta tecnologia, nos veículos agrícolas, permitiu a redução do valor da pressão no 

solo por parte da lagarta devido à maior área de contacto (comparativamente à roda convencional), 

além disso não prejudicava tanto as colheitas como as de metal. 

Veículos para deslocação mista (estrada e fora de estrada) vêem as suas necessidades de locomoção 

atendidas com a lagarta de borracha pois traz ao veículo as vantagens de uma lagarta para locomoção 

fora de estrada e a suavidade de locomoção necessária para estrada (não danifica o asfalto). Foi com 

esta premissa que o italiano Bonmartini desenvolveu o rastro tubular de borracha em 1951, o qual 

permitia a redução do atrito entre as correias e polias do sistema da lagarta.  

Segundo Bonmartini, existem três tipos de resistências ao movimento: atrito da polia no seu suporte, 

resistência de rolamento do rastro devido à deformação sofrida pela passagem de configuração 

retilínea a curvilínea e atrito entre os elementos de área que constituem o rastro quando estes 

encontram ou se afastam da periferia da polia. 

Os dois primeiros são de fácil resolução, estando relacionados com a composição do material e a 

estrutura do sistema, respetivamente. O terceiro é resolvido pela invenção de Bonmartini através da 

inclusão de lubrificante e da estrutura de suporte da lagarta por ele determinada e apresentada na 

figura seguinte [21]. O sistema idealizado por Bonmartini foi já integrado em aplicações da vida real, 

mais concretamente num aeroplano (é possível encontrar exemplos na internet). 

 

Figura 2. 14 - Redução do atrito entre correias e polias por Bonmartini [21] 

2.3.3.  Semi-lagarta [14, 20] 

A semi-lagarta é uma modificação feita ao conceito descrito no capítulo 2.3.1 que consiste na 

combinação de uma lagarta com a roda convencional no mesmo veículo, conjugando as vantagens que 

cada uma fornece. As rodas direcionais no eixo frontal combinadas com a lagarta no eixo traseiro 
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combinam no mesmo veículo com a finalidade de ter um veículo com bom desempenho fora de estrada 

(fora do asfalto) e com a manobrabilidade de um veículo com rodas. 

O conceito de semi-lagarta surgiu com o reboque a vapor Lombard nos Estados Unidos, o qual se 

assemelhava a uma locomotiva de linhas férreas, tendo rodas no eixo frontal e uma ou mais lagartas 

no eixo traseiro [22, 23]. 

Anos mais tarde, o conceito de semi-lagarta foi modificado pela empresa Linn Manufacturing Company 

que trouxe um conceito semelhante, mas com apenas um rastro no eixo traseiro [24]. 

 

Figura 2. 15 - Primeiro trator Linn em 1916 [24] 

A maior procura pelos veículos de semi-lagarta viria durante a 1ª Guerra Mundial, onde as 

necessidades militares pediam veículos com bom desempenho fora de estrada e que conseguissem 

transportar cargas pesadas como artilharia. Outro conceito que apareceu foi o trator Holt com a 

peculiaridade de ter apenas uma roda dianteira para direção, o que favorecia a sua eficiência em 

ambiente agrícola. 

 

Figura 2. 16 - Trator Caterpillar Holt 75 com motorização a gasolina [14, 22] 

A produção de veículos de semi-lagartas sofreria um revés com o surgimento de tanques, veículos de 

lagarta integral, e veículos de 6 rodas, os quais obliteraram as semi-lagartas. No entanto, tornariam a 

aparecer nos anos 30 e 40 e, em particular, durante a 2ª Guerra Mundial devido aos desenvolvimentos 

conseguidos com a tecnologia. O aparecimento de veículos blindados dotados de locomoção com semi-

lagarta como o M2 e o M3 traziam a tecnologia da semi-lagarta de novo à ribalta. 
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Figura 2. 17 - Veículo blindado semi-lagarta M2 

Durante a guerra recorreu-se extensivamente a semi-lagartas para transporte de morteiros, armas 

antiaéreas e antitanque, bem como em veículos blindados de ataque. Após a 2ª Guerra Mundial ainda 

foi possível observar o uso destes veículos durante alguns anos mais na Guerra Fria, conflitos no 

Médio-Oriente, entre outros, porém a maior parte destes veículos foram vendidos para uso civil, quer 

fosse para projetos de engenharia ou para obras onde o terreno fosse arenoso. 

A facilidade de condução deste tipo de veículo é um ponto a seu favor, ou seja, em vez de um sistema 

de viragem baseado na rotação das duas lagartas em sentidos contrários, a viragem é feita pelas rodas 

frontais como num sistema de rodas normal. Adicionalmente, possui as mesmas vantagens que um 

veículo de lagarta integral relativamente a veículos de 4 rodas, como por exemplo, menor pressão no 

solo devido à distribuição de peso do veículo por uma maior área. Como desvantagem, este tipo de 

veículo necessita de uma maior manutenção, por forma a conseguir manter a tensão necessária para 

que a cadeia funcione. 

Várias patentes tentaram otimizar este conceito e participaram na evolução dos veículos agrícolas 

através da integração de semi-lagartas nestes. Um exemplo é a apresentada por Bruno Arps em 1955 

e em 1956. A invenção de Arps consiste numa semi-lagarta acessória a ser implementada na roda 

traseira com o objetivo de ser rápida e facilmente destacável e de baixo custo. Esta invenção necessita 

que as rodas auxiliares da semi-lagarta sejam posicionadas a uma distância previamente determinada 

(apresentada pelo inventor na sua patente), tendo, também, a capacidade de mudar o seu 

posicionamento transversal, longitudinal e vertical consoante a necessidade do trator para o tipo de 

solo [25, 26]. 
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Figura 2. 18 - Semi-lagarta acessória e destacável por Bruno Arps [25, 26] 

Outra invenção que trouxe esse conceito para veículos no geral, tirando o foco dos veículos agrícolas, 

foi a de Georges Guibord de 1976, considerando como premissa desvantagens de locomoção em 

terrenos arenosos, pantanosos ou cobertos de neve em veículos aos quais se reduzia a pressão nos 

pneus por forma a aumentar a área de contacto e melhorar a mobilidade nestes terrenos. Mais 

concretamente a dificuldade destes em subir colinas cobertas de neve e a sua velocidade máxima para 

estas condições. Esta invenção ultrapassa estas dificuldades com a inclusão de um rastro sem-fim 

movido pelas rodas traseiras do veículo como demonstrado na figura abaixo [27]. 

 

Figura 2. 19 - Veículo todo-terreno por Geoges Guibord [27] 

2.3.4.  Lagarta montada sobre pneus [28, 29, 30] 

Trata-se de um acessório que apareceu mais recentemente no mercado como alternativa à roda 

convencional e que permite associar as capacidades de tração de uma lagarta, mais especificamente 

a maior área de contacto, com a fácil manutenção. Este sistema de interface funciona como um 

suplemento da roda com jante e pneu, sendo integrada no veículo por cima dos pneus, o que permite 

menor desgaste e consequentemente o aumento do tempo de vida dos pneus. É possível ser instalado 

em tempo reduzido, cerca de 20 minutos, e traz vantagens como aumento de tração em variados tipos 

de piso sem causar dano. Para diversas situações este acessório pode vir com diversas características, 
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tal como uma lagarta tradicional, apenas com a nuance de ser apenas, no conceito mais básico, um 

tapete facilmente montável e desmontável para os pneus de um qualquer veículo. 

 

Figura 2. 20 – Lagarta montada sobre pneus (OTT) comercializada pela Mclaren Industries [28] 

Uma aplicação que demonstra a real vantagem deste acessório é o seu uso nos bulldozers muito 

necessitados em locais de construção com terrenos arenosos. A sua utilização permite a melhoria da 

acessibilidade do veículo de carga aos diversos sítios do local de construção. 

De realçar que esta tecnologia de lagarta integra uma tecnologia previamente mencionada de lagarta 

integral com elos de borracha ao invés de metálicos, o que traz vantagens ao nível da não degradação 

do solo a pisar pelo veículo. 

2.3.5.  Eixo tandem [31] 

A elevação do eixo é uma funcionalidade recente, mas muito utilizada em camiões de carga, uma marca 

exemplo disso é a Volvo, permitindo melhorar a eficiência de condução para veículos pesados tornando 

possível reduzir ou aumentar a área de pneu em contacto com o solo através da subida de um dos 

eixos constituintes do camião. Na generalidade esta tecnologia é incorporada em veículos de 6x4 ou 

8x4, sendo 4 o número de rodas por eixo e 6 ou 8 o número de eixos no veículo. 

Considerando o exemplo de transporte de carga, a viagem num sentido será feita com muita carga, 

enquanto que a viagem no sentido oposto será feita sem carga. A possibilidade de desativar e elevar 

o eixo permite que a viagem de volta seja feita com menor atrito nas rodas devido ao menor número 

de rodas ativamente em contacto com o solo. No caso contrário seria possível aumentar o número de 

rodas em contacto com o solo possibilitando um aumento da tração e capacidade de suporte 

necessários devido ao elevado peso da carga a transportar. Segundo a marca Volvo, este processo 

demora 15 segundos, não influenciando o tempo de viagem do transporte de carga. 

Algumas vantagens adicionais podem ser enumeradas, como a redução do consumo de combustível 

devida ao menor número de rodas em contacto com a estrada, que reduz o atrito e a resistência ao ao 

movimento. A elevação do eixo morto melhora, também, a capacidade de manobra do veículo, 
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reduzindo o raio de viragem. Adicionalmente, a mudança do peso para um eixo motriz aumenta a 

aderência do veículo, bem como a sua tração. 

 

Figura 2. 21 - Elevação do eixo tandem, Volvo [31] 

 

2.4. Comparação entre roda e lagarta [32, 33, 34, 35, 36] 

Para um projetista, a escolha entre a roda convencional e a lagarta para sistema de interface veículo-

solo não é óbvia, mesmo tendo em consideração os parâmetros do projeto. Em comparação com 

veículos baseados em configuração 8x8 ou 4x4, os quais têm toda a sua massa apoiada em poucos 

centímetros quadrados (área do pneu em contacto com o solo), os veículos com lagartas têm a sua 

massa apoiada numa maior área e consequentemente vêm reduzida a sua pressão de contacto 

aumentando, assim, a sua mobilidade. As opções de melhoria da primeira configuração (8x8 ou 4x4) 

são a redução da massa total do veículo e, com uma influência relativa, a variação da pressão dos 

pneus por forma a variar a área de contacto com o solo, ou seja, a baixa pressão dos pneus aumenta 

a área de contacto com o solo e a alta pressão diminui a área de contacto. 

Tabela 2. 2 - Valores de pressão de contacto para veículos com lagarta e roda [32] 

 Modelo Pressão de contacto 𝑏𝑎𝑟 

Veículos sob 

lagartas 

MT-LB 2,6487 

CV90 5,1993 

BMD-1 5,5917 

BMP-1 5,8860 

Leclerc 7,8480 

T-90S 8,5347 

Veículos sob rodas 
BTR-60 8,8290 

M-1126 Stryker 8x8 20,1105 

No entanto, esta vantagem dos veículos sobre lagartas tem um prejuízo, a necessidade de aumentar a 

potência do motor e, consequentemente, o consumo de combustível. Já os veículos sobre rodas são 
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projetados e adaptados a terrenos preparados o que, conjugado com o seu baixo peso, resulta em 

necessidades menos elevadas de potência de motor. 

Em terrenos preparados a roda terá a vantagem pois, de uma forma geral, onde um veículo sobre rodas 

consegue atingir uma velocidade de 100 km/h, o veículo sobre lagartas irá atingir apenas 70 km/h, 

resultando disto uma superior mobilidade operativa do primeiro. 

Partindo do ponto de vista da mobilidade, tendo em conta um terreno preparado, os veículos sobre 

lagartas têm a seu favor o facto de virarem sobre o seu eixo. Na descrição de uma curva as duas 

lagartas movimentam-se em sentidos contrários, resultando num raio de viragem nulo. 

 

Figura 2. 22 - Demonstração da capacidade de inclinação (“tilt-table”) de um veículo [35] 

Outra questão a ser considerada é o facto de a inclusão do conjunto de rodas levar a que o volume 

total do veículo seja superior ao volume total do mesmo veículo com lagarta. Esta diferença no volume 

advém dos valores de altura e largura do primeiro serem superiores ao do segundo (considera-se aqui 

o mesmo volume interior para comparação dos dois veículos). A maior altura influencia o centro de 

massa do veículo, torna-o mais alto e leva a uma redução da estabilidade do sistema, o que significa 

que terá mais tendência a capotar na descrição de curvas ou em terrenos inclinados devido à rotação 

inerente da situação. 

A adaptabilidade de um veículo tem também peso na escolha entre a roda e a lagarta. Considerando, 

como exemplo, um ambiente militar, a adição de massa a um já pesado veículo tem vasta influência na 

sua condução, a qual é afetada pela forma como a estrutura do veículo, mais concretamente a interface 

veículo-solo, reage à adição de massa. Considerando o caso da blindagem de um veículo militar, o 

peso adicional imposto ao veículo influenciará a sua condução e manobrabilidade, muito devido a 

atingirem valores semelhantes ao peso crítico para a suspensão ou para os pneus, isto considerando 

a hipótese de veículo sob rodas. No caso da adoção de lagartas, o facto de estas distribuírem o peso 

por uma maior área torna esta adaptabilidade mais simples.  

Relativamente a custos os veículos sobre lagartas ficam atrás comparativamente aos sobre rodas, 

muito devido ao excessivo investimento inicial e consumo de combustível, apesar de este último ter 
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sido aperfeiçoado através do uso de unidades de potência auxiliar. Independentemente destes custos 

há que ter em conta a difícil adaptabilidade das rodas às mudanças de ambiente no terreno (no caso 

de ambientes de batalha), o que pode alterar a logística de uma operação tornando-a, em caso de 

necessidade de substituição de pneus, mais longa e dispendiosa. 

Havendo uma opção possível de adotar que conjugue os prós da roda com os da lagarta, essa seria 

imediatamente escolhida por trazer todos os benefícios de mobilidade e distribuição de peso de uma 

lagarta com os custos inerentes à opção roda. A solução encontrada pelos suecos foi um veículo que 

pudesse albergar tanto rodas como lagartas, modificando o módulo destacável [28]. No entanto, de um 

modo geral, a fórmula ideal não foi, ainda, descoberta e pouco estudo foi feito nesta direção, ficando, 

por isso, o debate entre roda e lagarta aberto a discussão e sem vencedor reconhecido [30]. 

 

Figura 2. 23 - Versões de lagarta e roda do SEP (spitterskyddad enhets platform) [36] 

O estudo comparativo da locomoção em terrenos preparados e não-preparados foi, também, feito por 

Okada [37] por forma a viabilizar a sua invenção. Entre os diversos inconvenientes associados ao 

desenho e operação de veículos de lagartas podem ser enumerados o peso excessivo e tempo de vida 

do engrenamento (dentes das engrenagens). No caso de veículos de rodas, as componentes móveis 

operam em espaços confinados e bem lubrificados o que leva a taxas de desgaste reduzidas e tempo 

de vida dos componentes elevados. Em contraste, os mecanismos de lagartas operam em condições 

não lubrificadas e são, continuamente, expostos a sujidades exteriores.  

Focando atenções na maior vantagem da lagarta, a habilidade de assegurar tração em terrenos não-

preparados, que é conseguida pela reduzida pressão no solo, pode-se encontrar uma importante 

variável no processo. A pressão no solo é dependente do peso do veículo e da área de contacto, 

reduzindo o peso reduz-se a força aplicada pelo veículo ao solo. Considerando como termo 

comparativo a invenção trazida por Okada, é possível determinar a melhor solução entre roda e lagarta, 

neste caso semi-lagarta. 
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Figura 2. 24 - Especificações dos dois veículos usados para comparação [37] 

De notar que a invenção de Okada trouxe as vantagens do sistema de rodas para as lagartas através 

do confinamento da estrutura da lagarta e suas componentes, possibilitando, assim, a sua lubrificação 

e aumentando o tempo de vida das componentes. 

 

Figura 2. 25 - Curvas de desempenho de tração para os dois veículos [37] 

Foram feitos testes aos dois sistemas por forma a encontrar a melhor solução, considerando os dois 

veículos com o mesmo peso nominal dividido pelos dois eixos, 20 kg no eixo dianteiro e 40 kg no eixo 

traseiro. Para as condições de teste mencionadas e considerando solo argiloso, a velocidade livre do 

veículo sobre rodas foi de 0,232 m/s e do veículo rastreado foi de 0,242 m/s. 

Dos resultados acima expostos conclui-se que o desempenho do veículo semi-rastreado é superior ao 

veículo rodado no que toca a locomoção fora de estrada. No entanto, é importante notar as vantagens 

que o conceito de semi-lagarta, adotado por Okada, traz para a equação, este tipo de veículo permite 

atingir velocidades, comparativamente a veículo de lagarta integral, mais próximas dos veículos sobre 

rodas em estrada, não danificando tanto o solo.  

O conceito de semi-lagarta pode, portanto, ser visto como a conjugação ideal entre os prós dos veículos 

de lagarta com os dos veículos de rodas, pontos já referidos neste capítulo, tendo ainda como vantagem 

adicional não ter os contras dos veículos de lagarta integral [37]. 
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2.5. Combate de incêndios: modificações e patentes 

Ao longo dos anos várias modificações foram estudadas com a finalidade de as incluir nos veículos de 

emergência. Estas modificações tinham em comum a melhoria da acessibilidade destes veículos aos 

locais da emergência (terrenos arenosos e com pouca tração). Várias modificações foram patenteadas, 

tendo algumas sido postas em prática enquanto outras esquecidas pela história. 

A maior parte destas modificações consistiu na integração de um maior número de rodas ao veículo, 

no entanto, existiram também modificações relacionadas com a integração de lagartas. Foram, ainda, 

estudadas modificações à estrutura dos tanques que contêm o agente extintor do fogo, como é exemplo 

a patente apresentada por L. S. Clark em 1974 [38]. 

Um exemplo com sistema de lagartas é a patente registada por Alfons Falk em 1999. A criação de 

Alfons Falk consiste num veículo rastreado constituído por duas partes: o módulo de condução e o 

conjunto de duas unidades rastreadas dispostas longitudinalmente ao veículo. O módulo é ejetável, o 

que significa que este veículo rastreado pode ser modificado para cumprir qualquer finalidade, desde 

um módulo para passageiros a um módulo para situações de emergência [39]. 

 

Figura 2. 26 - Veículo rastreado por Alfons Falk [39] 

Modificações específicas a veículos de emergência foram também apresentadas, como a patente de 

1941 de Charles Cherry para um camião de combate a incêndios florestais. O chassis deste veículo é 

composto por duas rodas dianteiras e oito rodas traseiras com uma capacidade de carga de 3700 litros 

(veículos mais recentes, como o VFC com interface de 4 rodas criado pela empresa Jacinto, têm 

capacidade de 3000 litros), integrando adicionalmente um escudo de metal frontal que tem a finalidade 

de permitir a passagem por entre as árvores, bem como de derrubá-las [40]. 

 

Figura 2. 27 - Veículo de combate a fogos florestais por Charles Cherry [40] 



21 
 

Hans-Bernd Schmittmann apresentou em 1984 uma nova ideia de um veículo para combate a incêndios 

de elevada mobilidade e flexibilidade. Tinha como intuito ser capaz de entrar em edifícios, 

movimentando-se por entre os corredores, para extinguir fogos. Adicionalmente, podia ser conduzido 

por um humano ou remotamente. Este veículo vinha preencher um vazio nos pré-requisitos para 

combate a incêndios por veículos pequenos que apenas contêm uma unidade de material extintor de 

fogo. Esta invenção focava-se apenas numa situação específica sem contabilizar o seu uso para fogos 

de maiores dimensões, ou seja, a interface solo-roda não foi pensada para este conceito [41]. 

 

Figura 2. 28 - Veículo compacto e de elevada mobilidade por Hans-Bernd Schmittmann [41] 

Outra invenção que tinha o intuito de melhorar a acessibilidade a fogos em locais onde os veículos de 

maior dimensão não tinham capacidade para chegar (o acesso humano é necessário) foi trazida por 

Robert Forsyth em 1986. A invenção de Forsyth consistia num módulo facilmente montável na traseira 

de uma carrinha pick-up e controlado remotamente [42]. 

Por esta altura existia uma grande intenção de afastar o máximo possível os bombeiros do combate do 

fogo presencial, substituindo-os por meios mecânicos que não pusessem em risco a vida humana. O 

combate ao fogo estava a ser feito cada vez mais perto do seu centro, mas a uma distância de 

segurança cada vez maior para os bombeiros. 

Em 1987 foi apresentado por Hermann Staudinger um camião de bombeiros que continha uma 

estrutura de chassis ininterrupta carregando a cabina de condutor e suportada por quatro eixos móveis 

arranjados numa configuração de 8x8 e conduzidos independentemente. Um dos objetivos deste 

projeto era a apresentação de um conceito de veículo de serviço, específico para combate a fogos em 

aeroportos, com capacidade de carregamento de agentes de extinção até ao local de a velocidade 

elevada. O conceito de um chassis que contém quatro eixos independentes associados a uma 

configuração de rodas de 8x8 permitiria, não só o acesso a um ponto o mais perto possível de uma 

posição central de combate ao fogo, como também a sua rápida adaptação às condições de condução, 

sempre com a capacidade de atingir velocidades máximas tanto em curva com em linha reta [43]. 
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Figura 2. 29 - Veículo de serviço para combate a incêndios por Hermann Staudinger [43] 

Táticas mais agressivas foram sendo adotadas e em 1995 Coy Brown apresentou uma patente para 

um veículo adaptado para todo-terreno. A premissa deste conceito é que os bombeiros devem 

combater os fogos a pé o menos possível, não só para sua própria segurança como para uma maior 

eficiência do combate ao fogo, dado que o combate a pé está dependente do que o bombeiro pode e 

consegue carregar consigo sem o auxílio de mecânica. As maiores desvantagens do combate a pé são 

o reduzido tempo de resposta, bem como a dificuldade e reduzida velocidade de acesso ao local devido. 

Existe, ainda, uma falta de proteção do bombeiro e a possibilidade de difícil abandono rápido da área. 

Os objetivos desta invenção são a melhoria do combate a fogos em áreas remotas, redução de tempo 

de resposta de fogos em terrenos selvagens, a flexibilização dos veículos de combate aos fogos e, 

essencialmente, a melhoria do reabastecimento de água e o incremento da segurança dos bombeiros 

[44]. 

 

Figura 2. 30 - Veículo todo-terreno para combate a incêndios por Coy Brown [44] 

Em 2005 Daniel Feller apresentou um conceito de veículo de emergência com o intuito de superar 

alguns dos problemas dos seus antecessores. Um alto centro de massa e consequente degradação da 

estabilidade do veículo, bem como da sua manobrabilidade, especialmente ao descrever curvas a 

velocidade máxima, foram dos principais aspetos a ter em consideração. Estes fatores levariam a um 

tempo de resposta potencialmente elevado. A redução do centro de massa do veículo, possibilitada por 

uma distância entre o centro de massa dos tanques de agente extintor e do chassis inferior, permite 

aumentar a elevação do veículo relativamente ao solo sem afetar a estabilidade do mesmo 
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aumentando, assim, a altura do tanque e consequentemente a capacidade volumétrica deste. A 

conjugação destes fatores (superados pela invenção descrita) trazia-nos, segundo Feller, um veículo 

de combate a incêndios altamente capaz de cumprir a sua função da forma mais eficiente possível e 

superar qualquer obstáculo com que se deparasse [46]. 

 

Figura 2. 31 - Veículo emergência com elevação para terreno acidentado por David Feller [46] 

Um estudo mais recente foi feito com o intuito de melhorar a extinção de fogos florestais mantendo os 

bombeiros a uma distância de segurança, ou seja, continua a tentativa da evolução de mecanismos de 

extinção de fogos com o intuito de afastar a presença humana do raio do fogo, mantendo a eficiência 

de extinção anterior. Para tal foi desenvolvida, com a comparticipação das forças militares, uma 

munição de longo alcance contendo agentes extintores que proporcionam a extinção de fogos florestais 

à distância permitindo, assim, que tanto os veículos de emergência como os seus manipuladores 

(bombeiros) estejam a uma distância de segurança suficiente para avaliação da evolução do incêndio 

[47]. 

 

2.6. Conclusões extraídas de trabalhos passados 

Analisando toda a pesquisa bibliográfica aqui apresentada observa-se que existe de facto a presença, 

em veículos de diversos sectores, da tecnologia de interface veículo-solo baseada em lagartas.  

Após uma análise mais específica aos trabalhos e estudos realizados ao longo do tempo para veículos 

de combate a incêndios, nota-se que a direção a ser seguida é a evolução das tecnologias a integrar 

nos veículos, por forma a tornar o combate a fogos mais eficiente e a tornar possível combater o fogo 

o mais perto possível da sua localização sem que se ponha em risco vidas humanas. Essa evolução, 

salvo casos esporádicos de tecnologias mais imaginativas, direciona-se para o aumento da área de 

contacto da interface do veículo com o solo, inicialmente através da introdução de sistemas de lagartas 

e mais recentemente através do aumento do número de rodas a integrar no veículo (passar de 4 rodas 

para 8 rodas). 

De salientar que o uso de um número superior de rodas, por exemplo 8 rodas em vez de 4, está 

frequentemente ligado à possibilidade de aumentar o peso do veículo, ou seja, para que seja possível 
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adicionar funcionalidades ao veículo ou aumentar o volume de líquido extintor que carrega sem que 

seja afetado o seu desempenho, são adicionadas mais interfaces (rodas). Este aumento de interfaces 

não tem em conta o melhoramento da mobilidade do veículo. 

Adicionalmente, pode-se verificar que existem vantagens na integração de sistemas de lagartas em 

veículos, sejam estes de que tipo forem, mais concretamente na acessibilidade desses veículos em 

terrenos de atrito reduzido, entenda-se por isto terrenos não-preparados. 

A pesquisa feita à bibliografia relacionada com dados estatísticos de incêndios trouxe uma 

compreensão do estado atual e do facto de que os incêndios são cada vez mais combatidos em 

terrenos de floresta e mato (não-preparados), o que torna a opção pelo sistema de lagartas viável até 

certo ponto, pois existe, também, uma necessidade de deslocação em terrenos de atritos superiores 

(terreno preparado) onde este sistema perde a vantagem relativamente aos sistemas de rodas usado 

nos dias de hoje. 

Em suma, o autor desta dissertação acredita existirem dados suficientes para justificar o estudo que 

será apresentado aqui, por forma a perceber o sistema mais eficiente para um veículo de combate a 

incêndios localizados terrenos não-preparados, pois são estes os solos possíveis de encontrar nas 

florestas e matos, localização com maiores percentagens de área ardida,, e apresentar uma solução 

que torne o combate mais eficiente, tanto na acessibilidade dos veículos, como no combate ao fogo. 

  



25 
 

3. Critérios de projeto 

3.1. Parâmetros relevantes 

3.1.1.  Pressão de contacto no solo 

Ao abordar o tema lagartas mecânicas como sistema de locomoção, é sempre de destacar o conceito 

de pressão no solo. Esta é a característica que verdadeiramente as distingue das alternativas, dada a 

possibilidade de conjugação das características do terreno e do veículo, favorecendo a sua locomoção. 

A pressão de contacto no solo define-se como a pressão exercida pela interface de um veículo no solo 

(roda ou lagarta). Esta pressão 𝑝 é um indicador do potencial de mobilidade desse mesmo veículo, 

principalmente quando tido em conta solo mole ou não-preparado. Este conceito pode ser quantificado 

através do quociente entre forças exercidas pelo veículo no solo 𝐹 e a área de contacto 𝐴: 

 
𝑝 =

𝐹

𝐴
 

(3.1) 

Considerando um sistema estático e aplicação de forças uniforme, o parâmetro 𝐹 pode ser substituído 

pelo peso do veículo 𝑊 e aplicado no solo no ponto central do comprimento do sistema de interface. 

Como é possível verificar pela fórmula, o aumento da área de contacto do veículo com o solo reduz o 

valor de pressão, isto permite menor afundamento, ou seja, passagem facilitada sobre terrenos não-

preparados [1]. 

O estudo da mecânica dos solos averigua a variação da pressão instantânea aplicada no solo. A força 

aplicada numa determinada área do solo, será diferente de ponto para ponto devido a pequenas 

irregularidades em ambas as superfícies. Esta variação advém do afundamento do veículo, o qual 

acontece de forma não-uniforme, o que leva a uma resistência ao movimento variável consoante o 

ponto a ter em conta. 

Como verificado na Figura 3. 1 apresentada, a pressão exercida no solo por uma lagarta nunca é 

uniforme e constante pois sofre diversas alterações consoante o contacto que é feito entre o veículo e 

o solo. Por outras palavras, da figura repara-se que o aumento do número de rodas de estrada, ou 

bogey-wheels, tem consequências positivas na distribuição de pressão pois torna-a mais uniforme 

devido ao aumento da quantidade de áreas que são impostas por cada uma das rodas. Um bom 

exemplo disso são os veículos Panther e Churchill [1]. 

 

Figura 3. 1 – Medições de distribuição de pressão no solo para diferentes veículos com lagartas [1] 
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O desenvolvimento de tensões de corte necessárias à translação do veículo processa-se de forma 

semelhante. A tensão apenas será máxima nos pontos de contacto impostos pelas rodas de estrada 

(bogey-wheels), verificando-se valores nulos de tensão nos intervalos entre essas mesmas rodas. 

 

Figura 3. 2 – Desenvolvimento da tensão de corte no solo devida ao movimento de um rastro tendo em conta a 
resposta do terreno (a) método convencional (b) método aperfeiçoado [1] 

Tendo, agora, em conta uma situação mais específica de interface entre uma lagarta e terreno 

deformável em condições contínuas e uniformes de movimento, algumas conclusões podem ser tiradas 

tendo como base a teoria da mecânica dos solos. 

No momento em que um veículo rastreado está assente em solo firme, a lagarta fica acomodada de 

forma perfeitamente horizontal na superfície. Em contraste, quando o veículo se desloca sobre solos 

deformáveis, a carga normal que é aplicada ao terreno na interface causa deformação no solo, daqui 

resulta o parâmetro essencial no estudo da mobilidade de veículos em terrenos não-preparados 

denominado de afundamento (sinkage). Esta aplicação de carga irá causar deflexão nos segmentos da 

lagarta transformando a sua forma inicial (retilínea) numa forma curvilínea, Figura 3. 3. 

Consequentemente, o comprimento da lagarta que fica em contacto com o terreno irá ser inferior ao se 

fosse considerada a situação de solo firme, isto porque existirão segmentos da lagarta a apresentar 

uma pressão muito reduzida, devido à sua deformação, por exemplo o segmento CF. Adicionalmente, 

esta situação cria uma variação na tensão no rastro, com tendência a aumentar, o que pode provocar 

um aumento no alongamento do rastro [2]. 

A lagarta em contacto com o terreno pode ser dividida em duas partes, a parte que está em contacto 

com as rodas de estrada (bogey-wheels) e o terreno em simultâneo e a parte que está em contacto 

apenas com o terreno. A Figura 3. 3 apresenta as duas partes envolvidas no processo, segmentos AC 

e CF, respetivamente. 
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Figura 3. 3 – Interação de um sistema de lagarta flexível com terreno deformável [2] 

Pela figura, verifica-se que a forma do primeiro segmento é assegurada pela forma das rodas de 

estrada, enquanto que a forma do segundo segmento é assegurada pela interação com o solo. Os 

parâmetros que influenciam a forma do rastro são a tensão imposta ao sistema, o espaçamento entre 

rodas de estrada, a relação entre pressão e afundamento e a capacidade de resposta a carregamento 

repetitivo. 

Analisando a imagem e tendo em conta o estudo da mecânica dos solos pode-se estudar de forma 

preditiva a evolução da distribuição de pressão normal na interface. A pressão exercida entre A e B tem 

aumenta, enquanto que entre B e D diminui devido a ser já uma fase de alívio da aplicação repetitiva 

de carga. O segmento DE corresponde à fase de reaplicação do carregamento, o que causa o aumento 

da pressão exercida. O afundamento é sempre superior na roda a jusante, o que resulta no aumento 

da pressão e consequente aumento do afundamento da roda seguinte relativamente à roda em 

questão, ou seja, o afundamento aumenta progressivamente com as rodas. O ponto G representa o 

recomeço de outro ciclo de carregamento e como tal verifica-se a redução na pressão exercida [3]. 

Desta análise verifica-se a importância que o estudo da mecânica dos solos tem em estudos de 

mobilidade, bem como no dimensionamento de sistemas de interface para veículos de todos os tipos. 

É de facto uma simplificação considerar que um sistema constituído por lagartas se comporte como 

uma tábua horizontal com pressão de contacto com o solo uniforme e constante, no entanto, tal é 

necessário para este estudo comparativo, pois caso contrário o estudo e metodologias utilizadas para 

a quantificação do parâmetro mobilidade não seriam viáveis. 

Para fins comparativos enumeram-se alguns exemplos de pressão no solo. De realçar que estes 

valores são meramente valores empíricos, no entanto suficientemente precisos para ser possível serem 

comparados [51]. 

 

http://tractors.wikia.com/wiki/Ground_pressure
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Tabela 3. 1 – Valores de pressão de contacto para diferentes veículos [51] 

Hovercraft Humano Cavalo 

Veículo 

lagarta de 

borracha 

Veículo 

com 

rodas 

M1 Abrams 

(tanque 

rastreado) 

Veículo de 

passageiros 
Bicicleta 

0,7 𝑘𝑃𝑎 55 𝑘𝑃𝑎 170 𝑘𝑃𝑎 5 𝑘𝑃𝑎 240 𝑘𝑃𝑎 103 𝑘𝑃𝑎 205 𝑘𝑃𝑎 245 𝑘𝑃𝑎 

3.1.2. Deflexão radial de um pneu 

A deflexão radial de um pneu pode ser definida como a diferença entre o raio das rodas que suportam 

o veículo em duas situações distintas. É calculada pela diferença entre o raio da roda quando o veículo 

está sem carga e o raio da roda quando o veículo opera com carga, ou seja, é a diferença entre o raio 

livre e o raio com carga. No caso do veículo considerado nesta dissertação, o valor da deflexão radial 

é apresentado no capítulo 3.2.1 [52]. 

A deflexão radial de um pneu é considerada crucial na avaliação da mobilidade pois, para além de 

assegurar um efeito de amortecimento, suporta a carga do veículo e, consoante o valor dessa carga, 

poderá fazer variar a área de contacto na interface veículo-solo, fator, também ele, significativo como 

esclarecido previamente neste texto. 

3.1.3.  Escorregamento relativo/específico [53] 

O conceito de escorregamento específico adotado durante este texto é definido de igual forma ao 

escorregamento relativo verificado num engrenamento, sendo a sua definição idêntica à do 

escorregamento relativo nas engrenagens. A necessidade da quantificação deste escorregamento 

específico advém da influência que este parâmetro tem no desempenho do movimento rotacional na 

interface veículo-solo. 

De forma a ser possível relacionar os desgastes que ocorrem ao longo dos perfis dos dentes do carreto 

e da roda será necessário definir um parâmetro adimensional, parâmetro esse denominado de 

escorregamento específico. O escorregamento específico define-se como o quociente entre o 

escorregamento e o rolamento que se verifica nos perfis conjugados. De realçar que do ponto de vista 

de um projeto é sempre relevante direcioná-lo para a redução dos valores de escorregamento 

específico. 

Da figura abaixo observa-se que as velocidades de rolamento dos dois perfis podem ser quantificadas, 

tendo em conta que o ponto P é um ponto genérico pertencente ao carreto e roda. 
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Figura 3. 4 - Representação das velocidades de rolamento de um ponto genérico situado na linha de 
engrenamento [53] 

 𝑣𝑟1 = 𝜔1 ∗ 𝐴𝑃̅̅ ̅̅    (3.2) 

 𝑣𝑟2 = 𝜔2 ∗ 𝐵𝑃̅̅ ̅̅  (3.3) 

Desta forma, é possível quantificar as velocidades de escorregamento específico entre os perfis 

calculados através da diferença entre as velocidades de rolamento. Onde 𝑣𝑔1 é a velocidade de 

escorregamento do perfil do dente do carreto relativamente ao perfil do dente da roda e 𝑣𝑔2 é a 

velocidade de escorregamento do perfil do dente da roda em relação ao perfil do dente do carreto, 

 𝑣𝑔1 = 𝑣𝑟1 − 𝑣𝑟2 (3.4) 

 𝑣𝑔2 = 𝑣𝑟2 − 𝑣𝑟1 (3.5) 

Daqui pode-se elaborar uma forma de cálculo do escorregamento específico, sendo o seu valor dado 

pelo quociente entre a velocidade de escorregamento e a velocidade de rolamento. 

 𝑔𝑠1 =
𝑣𝑟1 − 𝑣𝑟2

𝑣𝑟1

= 1 −
𝑣𝑟2

𝑣𝑟1

 (3.6) 

3.1.4.  Resistência ao rolamento [1, 54] 

Um pneu, ao rolar sobre o solo, gera uma força longitudinal denominada resistência ao rolamento a 

qual, em adição com outras, transforma o movimento rotacional em movimento de translação. Esta 

força é oposta ao sentido de translação do veículo e é proporcional à força normal aplicada no rastro 

provocado pelo pneu. O parâmetro que define essa resistência ao rolamento é o coeficiente de 

rolamento 𝜇𝑟 ou 𝑓𝑟, o qual é de valor não-constante pois depende da velocidade, pressão do pneu entre 

outros parâmetros angulares como o ângulo de derrapagem e o de inclinação.  
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Figura 3. 5 – Efeito do ângulo de derrapagem 𝛼 na força de resistência ao rolamento e do ângulo de inclinação 

do pneu 𝛽 [54] 

Em termos práticos, o coeficiente de resistência ao rolamento 𝜇𝑟 define-se como o quociente entre a 

resistência ao rolamento e a carga normal que é aplicada no pneu. 

 
𝜇𝑟 =

𝐹𝑟

𝑊
 

(3.7) 

Tomando o caso de carros com diferentes sistemas de tração, este coeficiente, segundo a sua 

definição, é menor em sistemas de tração às quatro rodas do que em sistemas de tração a duas rodas. 

Além disso, a pressão de enchimento do pneu é também um parâmetro a ter em conta. 

No caso de um diâmetro reduzido, a tração do veículo é afetada de forma negativa, além de que a 

velocidade máxima ver-se-á reduzida. Caso se considere a utilização de um diâmetro elevado, a 

estabilidade e a manobrabilidade do veículo serão afetadas negativamente. 

 

Figura 3. 6 – Variação do diâmetro no coeficiente de resistência de rolamento em diferentes superfícies [1] 

Noutra perspetiva, uma elevada pressão de enchimento do pneu conduz a um aumento da rigidez do 

mesmo, por conseguinte, gera-se mais vibração o que afeta o conforto da condução. Mais ainda, a 

tração do veículo é afetada negativamente, muito devido à redução da área de contacto, bem como a 

capacidade de transmissão das cargas que lhe são aplicadas, sejam elas o peso próprio do veículo ou 

cargas externas (obstáculos a que pode ser sujeito). Por outro lado, uma pressão reduzida conduz ao 
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aumento do coeficiente de resistência ao rolamento, o que pode causar aumento das temperaturas 

envolvidas e falhas mecânicas consequentes. Em suma, uma pressão de enchimento do pneu baixa 

tem como consequências uma manobrabilidade reduzida e um consumo de combustível superior ao 

ideal, isto considerando situações de deslocação sobre terreno preparado. No caso de terrenos não-

preparados tem consequências positivas na mobilidade de um veículo, devido ao aumento da área de 

contacto e consequências inerentes. 

 

Figura 3. 7 – Interface de contacto entre pneu e solo para diferentes situações de pressão de enchimento [54] 

Para averiguar sobre valores deste coeficiente mais específicos a situações de diferentes interfaces e 

diferentes solos é necessário abordar uma bibliografia mais específica do tema. 

Tabela 3. 2 - Valores de coeficiente de resistência ao rolamento tabelados pela BOSCH [55] 

 Pneu pneumático 

(camião) 

Laje grande/pequena 0,015 

Cimento/Asfalto 0,013 (0,006-0,01) 

Cascalho 0,02 

Estrada asfaltada 0,025 

Via não pavimentada 0,05 

Terra 0,1-0,35 

 

3.2. Condições iniciais do estudo comparativo 

3.2.1.  Dimensionamento do veículo a considerar 

Para perceber o tipo de veículos e empresas envolvidas no contexto de combate a fogos florestais 

realizou-se uma visita ao Regimento de Bombeiros de Santa Iria e de Tomar, os quais transmitiram de 

bom grado a informação necessária. A deliberação relativa às empresas ligadas ao sector, bem como 

o incansável auxílio dos bombeiros, levou à consideração da frota projetada pela empresa Jacinto para 

o caso de estudo desta dissertação, uma empresa dominante no sector de adaptação de veículos para 

combate a incêndios. Quanto ao veículo a ser selecionado verificou-se que a escolha mais comum 

entre os regimentos de bombeiros visitados era da marca MAN, o veículo também mais utilizado pela 

empresa Jacinto. 
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Tendo em conta os aspetos anteriormente expostos, o veículo considerado para o estudo comparativo 

introduzido nesta dissertação foi o camião MAN TGM 13290, cujas características são enumeradas 

seguidamente. Mais informações sobre o veículo são expostas na bibliografia desta dissertação [56]. 

Como curiosidade, existe no site da empresa Jacinto (disposto na bibliografia desta dissertação) um 

vídeo de apresentação ao veículo. 

 

Figura 3. 8 – Modos de falha veículo-solo [3] 

Alguns modos de falha existentes numa deslocação fora de estrada são, como definidos por Bekker, 

“nose-in failure” e “hang-up failure”. Para que isto seja evitado algumas considerações na geometria do 

veículo devem ser tidas em consideração. Por um lado, o ângulo de abordagem, definido como o ângulo 

máximo para o qual é possível superar um obstáculo sem causar dano ao veículo ou atingir o obstáculo. 

Por outro lado, o ângulo de afastamento, definido como o ângulo máximo para o qual é possível afastar-

se de um obstáculo sem danificar o veículo ou atingir o obstáculo. Para um veículo ter boa capacidade 

em terrenos não-preparados, ambos os ângulos devem ter valores superiores a 30 graus, tal é 

verificado para o veículo considerado [3]. 

Os dados característicos do veículo foram retirados do manual técnico disponibilizado pela marca para 

este modelo específico [56]. 

 

Figura 3. 9 – Parâmetros relativos à geometria de um veículo [3] 
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• Dimensionais: 

 Volume Massa Peso (𝑊 = 𝑚 ∗ 9,81) 

Veículo  𝑚 = 13000 𝑘𝑔 𝑊 = 127530 𝑁 

Tanque 𝑉𝑜𝑙 = 3000 𝐿=3000 𝑑𝑚3 𝑚 = 1 ∗ 3000 = 3000 𝑘𝑔 𝑊 = 29430 𝑁 

Total   𝑊 = 156960 𝑁 
 

𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1 [
𝑘𝑔

𝑑𝑚3] [57] 

Dimensões da roda: 295/80 R22.5 ⟶ 𝐷 = 571,5 + 0,8 ∗ 295 ∗ 2 = 1,0435 𝑚 

Ângulo de abordagem: 𝛾 = 37 º 

Ângulo de afastamento: 𝜃 = 43º 

 Roda 

Comprimento de contacto: 𝑙 = 0,203322 𝑚 

Largura de contacto: 𝑏𝑡𝑖 = 295 𝑚𝑚 = 0,295 𝑚 

Área de contacto: 𝐴 = 0,12 𝑚2 

Distância entre eixos: 𝐶 = 3600 𝑚𝑚 = 3,6 𝑚 

 Área frontal: 𝐴𝑓 = 𝐻1 ∗ 𝑊1 = 3087 ∗ 2377 = 7,3378 𝑚2 [56] (3.8) 

 Deflexão radial do pneu: 𝑓𝑡 =
𝐻3

2
−

𝐻4

2
=

1132

2
−

1112

2
= 0,01 𝑚 (3.9) 

Coeficiente de arrasto: 𝐶𝐷 = 0,8 − 1,5 [55] 

• Operacionais: 

Potência do motor: 𝑃𝑜𝑡 = 290 𝑐𝑣 ≈  213 𝑘𝑊 (𝑛 = 2300 𝑟𝑝𝑚) 

Binário: 𝑀 = 1150 𝑁. 𝑚 (𝑛 = 1200 − 1750 𝑟𝑝𝑚) 

Transmissão: 𝑖𝑡 = [10,37 − 0,81] Diferencial: 𝑖𝑑 = 5,07 

Velocidade máxima em estrada (segundo bombeiros): 𝑣 = 80 𝑘𝑚/ℎ 

Foi a partir dos valores retirados do manual de informação técnica do modelo MAN TGM 13290, com 

sistema de interface por rodas, que foi possível idealizar as dimensões de um sistema de interface por 

lagartas que pudesse ser integrado nesse mesmo veículo. Para tal assumiu-se a distância entre eixos 

do veículo como o comprimento de contacto da lagarta 𝑙 = 𝐶 = 3,6 𝑚 e a largura da roda como a largura 

da lagarta 𝑏𝑡𝑖 = 295 𝑚𝑚 = 0,295 𝑚. Isto leva a uma área de contacto do sistema por lagartas de 𝐴 =

1,062 𝑚2. Relativamente ao diâmetro da polia e rastro para o sistema de lagarta, foi considerado o 

diâmetro primitivo calculado das dimensões da roda. 

Considerando que a potência a ser transmitida para a interface tem de passar pela caixa de 

velocidades, a qual tem a relação de transmissão enumerada, e pelo diferencial, onde irá também sofrer 

redução, é possível calcular a velocidade de rotação que irá ser transmitida para o elemento que irá 

integrar a interface veículo-solo (polia para sistema de lagartas ou roda para sistema de rodas). 
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 𝑖𝑡 =
𝑛1

𝑛2

 ⇔  𝑛2 =
𝑛1

 𝑖𝑡

  ⟶  𝑛3 =
𝑛2

 𝑖𝑑

=
𝑛1

 𝑖𝑡 ∗ 𝑖𝑑

 (3.10) 

𝑛3 = [43,7463 − 560,06] 𝑟𝑝𝑚 (𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎) 

𝑛3 = [33,29 − 426,13] 𝑟𝑝𝑚 (𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 

O regime a considerar no dimensionamento do sistema de interface será abordado posteriormente 

nesta dissertação, pois para que sejam tiradas as devidas ilações é ainda necessário concluir-se sobre 

a força e binário que é possível retirar da polia para a interface veículo-solo, considerando as 

velocidades de rotação calculadas para os dois regimes. 

3.2.2.  Missão a que veículo está sujeito 

Para se proceder ao dimensionamento do sistema de interface, tendo já sido definido o veículo e suas 

características, torna-se necessário avaliar a missão a que ele estará sujeito, ou seja, definir as 

condições ambientais e operacionais a que o veículo e o sistema a projetar serão sujeitos. 

Tendo em consideração a premissa desta dissertação, o veículo a estudar será um camião de combate 

a fogos florestais, como tal, o ambiente a que será sujeito será composto por duas partes distintas, a 

floresta com solos moles e de atrito reduzido, isto é, terrenos não-preparados; e caminhos de acesso 

à floresta, mais concretamente estradas alcatroadas, ou terrenos preparados. 

A velocidade a atingir em terrenos preparados deve ser de 80 km/h, pois é esta a velocidade que os 

camiões conseguem atingir, segundo informações transmitidas pelos bombeiros entrevistados. Já em 

terrenos não-preparados o veículo será sujeito a solos de características bem diferentes e será, por 

isso, necessário defini-las posteriormente nesta dissertação. 

3.2.3.  Características do solo 

Existem dois tipos de solos não-preparados com características distintas os quais são, normalmente, 

considerados nos estudos de tração e desempenho de um veículo. 

Em primeiro lugar, o solo com grão grosseiro é definido pelo seu tamanho de grão e partículas, sendo 

as partículas visíveis a olho nu. Estes solos são divididos em dois grupos distintos, as areias e as 

gravilhas, diferenciando-se uma da outra pela dimensão que as partículas têm, de 7,5 micrómetros a 

4,75 milímetros para a areia e dimensões superiores a 4,75 milímetros para a gravilha. Os solos de 

grão grosseiro caracterizam-se por uma capacidade de carga elevada e boas capacidades de 

drenagem, além disto, a variação das condições de humidade do solo não alteram a sua resistência 

mecânica nem o seu volume [2]. 

Por outro lado, o solo de grão fino é definido pela sua plasticidade e as suas partículas não são visíveis 

a olho nu. Este tipo de solo é, também, dividido em dois diferentes grupos, os lodos e as argilas, os 

quais se diferenciam pela dimensão característica dos seus grãos. Estes solos caracterizam-se por 

uma fraca capacidade de carga e por uma elevada impermeabilidade, devida à reduzida dimensão dos 

seus grãos. A variação das condições de humidade não só afeta a resistência do solo, como o seu 

volume [2].  
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4. Dimensionamento do sistema de lagartas 

4.1. Engenharia de uma lagarta [58] 

As lagartas modernas são constituídas por elos modulares de uma corrente que juntos compõem uma 

cadeia fechada. Normalmente são feitas por materiais com capacidade para suportar elevadas forças, 

com elevada rigidez e resistência à abrasão. Os elos individuais são ligados entre si por dobradiças, o 

que permite assegurar a flexibilidade e a continuidade da cadeia, um “loop” infinito. 

O movimento da lagarta é transmitido desde o veio do veículo para o rastro através de rodas dentadas, 

designadas como rodas motoras (polia), que engrenam no rastro de forma em tudo semelhante a uma 

corrente, os dentes do rastro engrenam com os dentes da roda motora sendo, assim, transmitido o 

movimento rotacional da polia para o rastro. Além disto, existe ainda uma roda tensora, não motriz e 

situada no lado oposto da roda motora. Esta irá garantir o tensionamento do rastro e o seu movimento 

rotativo, evitando que este se desengrene. Através do constrangimento do movimento transversal do 

dentado, através de um enclausuramento lateral como o e apresentado na Figura 4. 1, é possível 

diminuir as probabilidades de desengrenamento, podendo ser aplicado quer à polia quer ao rastro. 

 

Figura 4. 1 – Imagem de uma lagarta modelada em SolidWorks pelo autor da dissertação 

O contacto da lagarta com o solo advém da transferência do peso do veículo para a área inferior da 

mesma através de rodas de estrada, constituintes do sistema da lagarta. Existem diversas formas de 

montagem destas rodas, tendo cada uma delas diferentes capacidades. Serão estas rodas a direcionar 

o rastro para o contacto com o solo e, dependendo da estrutura montada, poderão servir de suspensão 

do sistema. Recentemente foram introduzidas, nos sistemas de lagartas, sistemas de suspensão 

pneumáticos, incluindo amortecedores, o que permite que um veículo com este sistema tenha uma 

condução suave em muito similar à de um veículo comum sobre rodas. 

A conjugação de todos estes fatores permite aos veículos com lagartas não ficarem atolados em 

terrenos de atrito reduzido, sendo a principal causa disto a eficiente distribuição do peso do veículo por 

uma área de contacto ao solo elevada, o que leva a uma pressão no solo reduzida. 



36 
 

Como desvantagem, existe uma quantidade significativa de elementos em movimento e elevado atrito 

interno o que implica uma elevada necessidade de lubrificação e manutenção. 

 

4.2. Tipos de configurações e suas características 

De entre as diversas configurações de sistemas de lagartas, as principais são, aqui, apresentadas. O 

sistema de lagarta comum consiste na ligação de duas polias localizadas em eixos posicionados em 

extremos opostos, ligação essa feita por um rastro constituído por uma cadeia infinita, como 

apresentado na figura abaixo. 

 

Figura 4. 2 – Exemplo de um sistema de lagartas comum [60, 61] 

Este sistema apresenta ângulo de abordagem e ângulo de afastamento reduzidos, o que pode afetar a 

forma como o sistema aborda obstáculos ao movimento, no entanto, apresenta características ao nível 

de interface com o solo vantajosas para o seu uso, tal como a maior área de contacto que permitirá um 

contacto com o solo mais eficiente. A simplicidade desta configuração pode permitir aos seus 

utilizadores considerar um sistema de lagartas removível, com capacidade de se transformar num 

sistema de rodas apenas, como é o caso do sistema de lagartas sobre rodas abordado no capítulo 

2.3.4. Além disso, realça-se o facto desta configuração requerer menor manutenção que as alternativas. 

 

Figura 4. 3 – Exemplo de um sistema de lagartas com configuração de rampa [60, 61] 

A adição de rodas de estrada (Figura 4. 3) permite melhorar a eficiência do contacto na interface, 

como abordado no capítulo 3.1.1. A capacidade do sistema para enfrentar obstáculos ao movimento é 

aperfeiçoada devido ao aumento do ângulo de abordagem. Esta capacidade advém do facto de a parte 
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da frente do rastro ter a configuração de uma rampa, tornando, assim, o sistema mais propício a subir 

terrenos inclinados ou ultrapassar obstáculos no seu caminho.  

 

Figura 4. 4 – Exemplo de um sistema de lagartas com dupla configuração de rampa [60, 61] 

Por último, o aumento do ângulo de afastamento e, também, do ângulo de abordagem (Figura 4. 4) 

permite que o rastro tenha a configuração de rampa à frente e na parte traseira. Esta configuração 

denomina-se lagarta com dupla configuração de rampa e permite o aumento da capacidade de 

ultrapassar obstáculos de tamanho considerável, tanto para a frente como para trás, devido ao aumento 

dos ângulos de abordagem e afastamento. Este sistema é, normalmente, encontrado em veículos 

militares ou de construção. O aumento da quantidade das rodas de estrada irá, também, tornar o 

contacto da interface veículo-solo mais eficiente. 

 

4.3. Dimensionamento alternativo 

Para a finalidade desta dissertação, estudo comparativo de mobilidade de diferentes sistemas de 

interface veículo-solo, foi necessário recorrer-se a uma procura bibliográfica do estado atual da arte, 

de modo a que a opção mais eficiente para dimensionamento de um sistema de lagarta comparativo 

com o sistema de roda atualmente utilizado pudesse ser escolhida [59]. 

Sendo o sistema de uma lagarta, na sua forma mais simples, constituído por uma roda motora e uma 

roda tensora, ambas dentadas, o movimento de rotação da primeira pode ser transmitido à segunda de 

diversas maneiras, sejam elas correias de borracha ou correntes metálicas. A interface entre o veículo 

e o solo é feita, também, por diferentes tecnologias. A utilização de um material elastómero permite 

atingir velocidades superiores e uma movimentação do veículo com pouco ruído e vibrações, bem como 

a possibilidade deste se movimentar em terrenos alcatroados (preparados). Caso o rastro fosse 

metálico tal não seria possível devido às consequências que traria à condição da estrada.  

O projecto da lagarta que servirá de alternativa ao sistema de interface dos veículos de combate a 

incêndios foi dividido em três fases sendo, assim, possível averiguar sobre a melhor forma de abordar 

o projeto e estudo comparativo. Numa primeira fase tornou-se necessário estudar e analisar ao 

pormenor algumas configurações que o sistema de lagartas pode assumir, bem como as características 

que favorecem cada uma dessas opções. Numa segunda fase, será abordada a alternativa de correias 

de borracha, considerando que o sistema de lagarta que suporta o veículo tem um funcionamento em 

tudo idêntico a uma correia. Numa terceira fase, procede-se ao dimensionamento de uma corrente 
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metálica que servirá de base para o sistema de lagartas. Finalmente será feita a escolha da alternativa 

de conceção mais adequada para sistema de interface lagarta. 

4.3.1.  Dimensionamento de uma correia dentada (timing belt) 

Na construção de um sistema de lagartas pode ser considerado o dimensionamento de uma correia 

que tem, na sua base, os mesmos conceitos dinâmicos. Para tal recorreu-se aos catálogos de 

empresas como a DRB, a SKF e a PowerGrip, as quais têm no seu portefólio correias de transmissão 

de potência de diversas características e desenhos, sejam elas correias dentadas, trapezoidais ou 

correias com nervuras. 

O facto de ser um componente integral é uma das vantagens chave das correias - é apenas necessária 

a montagem destas nas polias. Esta tecnologia consegue funcionar como rastro de uma lagarta com 

pouco ou nenhum ruído consequente da sua rotação. Além disso, esta tecnologia é caracterizada como 

resistente e leve, sendo a sua rotação extremamente suave, o que permite que esta alternativa tenha 

um desempenho favorável em superfícies duras, com elevadas velocidades. 

 

Figura 4. 5 – Exemplo de um veículo de combate telecomandado com lagartas do tipo correias [59] 

No dimensionamento de correias alguns parâmetros têm de ser previamente conhecidos, como por 

exemplo, a potência requerida, o regime de rotações dos veios envolvidos, a distância aproximada 

entre eixos e as condições de serviço a que a correia será exposta, isto é, as horas de trabalho diárias. 

Especificados estes parâmetros, capítulo 3.2.1, pode ser iniciado o processo de determinação das 

características da correia [62, 63]. 

A razão da escolha deste tipo de correia relativamente às outras baseia-se na configuração dentada 

da correia e capacidade de reduzidas perdas devidas a escorregamento. Este tipo de correia é muito 

utilizado em aplicações industriais pesadas devido à sua elevada resistência mecânica. No entanto, a 

sua maior vantagem neste tipo de utilizações é a sua configuração, que permite a continuidade do 

engrenamento, isto é, baixa probabilidade de desengrenar. 

• Fator de serviço: 
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Para o fator de serviço foi escolhido o valor máximo tendo em conta o serviço intermitente do veículo, 

apenas utilizado durante a ocorrência de um incêndio. A conjugação de inícios de operação agressivos 

e de trabalho extremamente pesado conduz a um valor de fator de serviço de 𝐶2 = 2,3, segundo a 

bibliografia enumerada [62]. 

Podem ser consultadas as tabelas relativas à bibliografia enunciada no anexo A. 

• Potência de projeto: 

A potência que a correia a dimensionar terá de suportar é a potência gerada pelo motor acrescida dos 

fatores de serviço, ou seja, como medida de segurança, a corrente terá de suportar uma potência 

superior à potência que lhe será transmitida pelo motor, a de potência de projeto. 

 𝑃𝑜𝑡𝑑 = 𝑃𝑜𝑡𝑟 ∗ (𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟) = 213 ∗ (2,3) = 490 𝑘𝑊 (4.1) 

 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 = 𝑖 =
𝑛1

𝑛2

= 1 (4.2) 

• Passo da correia: 

Analisando o guia de seleção apresentado no anexo A, verifica-se que a melhor configuração de correia 

a dimensionar é a HiTD 20M, ou seja, o passo 𝑝 que melhor se adequa às características da correia a 

dimensionar é o de 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 = 20 𝑚𝑚. De notar que esta configuração de correia tanto pode ser aplicada 

à gama de velocidades de rotação em regime de potência máxima (560,06 rpm) como em regime de 

binário máximo (426,13 rpm). 

• Número de dentes: 

Encontrado o passo da correia é possível proceder ao cálculo dos dentes envolvidos, considerando 

que o diâmetro primitivo está já pré-definido no dimensionamento (1043,5 mm), será utilizado o 

diâmetro primitivo da roda, por forma dimensionar uma lagarta que possa ser integrada no caso de 

estudo considerado neste projeto. 

 𝑍2 = (𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜) ∗ 𝑍1  ⟶  𝑍2 = 𝑍1 = 𝑍 (4.3) 

 
𝐷 = 𝑍 ∗ 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 ⇔ 𝑍 =

1043.5

20
= 52,175 ≈ 53 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

(4.4) 

Aplicando engenharia inversa é possível determinar o valor exato do diâmetro primitivo para uma polia 

de 53 dentes e com passo de 20 mm. 

 𝐷 = 𝑍 ∗ 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 ⇔ 𝐷 = 𝑝 ∗ 𝑍 = 20 ∗ 53 = 1060 𝑚𝑚 (4.5) 

• Comprimento primitivo da correia: 

 
𝐿𝑝 = 2𝐶 + 1.57 ∗ (𝐷 + 𝑑) +

(D − d)2

4𝐶
= 10476,59 𝑚𝑚 

(4.6) 

4.3.2.  Dimensionamento de uma corrente 

Uma alternativa ao dimensionamento anteriormente exposto é o projeto de uma lagarta com a 

transmissão da potência do veículo para o rastro a ser realizada através de uma corrente. As correntes 
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são componentes com elevada resistência lateral, o que permite reduzir significativamente a 

possibilidade de o rastro ser desviado do alinhamento do sistema. 

 

Figura 4. 6 – Exemplo de um sistema de lagarta com transmissão por corrente [59] 

A maior vantagem deste sistema é também a sua desvantagem: a natureza resistente da corrente, que 

acarreta aumento de peso, o que implica uma aplicação de potência superior. 

A forma mais eficiente de aproveitar o potencial desta tecnologia, para a finalidade de criação de uma 

lagarta, é a inclusão de almofadas de borracha nos elos individuais da corrente, como demonstrado na 

Figura 4. 6. Estas almofadas são aparafusadas ou ligadas por pinos a cada elo da cadeia que constitui 

a corrente, sendo, assim, o contacto entre veículo e solo feito pela borracha e não pelo metal 

constituinte da corrente. 

A pesquisa de empresas envolvidas neste sector direcionou-se para a Renold e a Cross-Morse, das 

quais os manuais de serviço foram utilizados para basear o dimensionamento posteriormente descrito. 

No dimensionamento de uma corrente alguns parâmetros têm de ser previamente conhecidos, como 

por exemplo, a potência a ser transmitida, as velocidades de rotação de ambos os eixos (motor e 

movido) e as características da operação. Adicionalmente, é necessário conhecer a distância entre os 

eixos 𝐶. Após a especificação destes parâmetros, capítulo 3.2.1, pode ser iniciado o processo de 

determinação das características da corrente [64]. 

 

Figura 4. 7 – Parâmetros de uma corrente [64] 
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𝑖 =

𝑛1

𝑛2

=
𝑍2

𝑍1

= 1 ⇔ 𝑍1 = 𝑍2 = 𝑍 
(4.7) 

• Fatores de serviço 

Considerando que o eixo condutor será exposto a choques pesados e o movido será exposto a choques 

moderados pode-se determinar um valor para o fator de aplicação 𝑓1 = 2,1, segundo a bibliografia 

utilizada e exposta no anexo A. 

Quanto ao fator de dentes, procede-se ao seu cálculo através da fórmula 𝑓2 =
19

𝑍2
. 

Como não existe ainda um valor para o número de dentes da roda dentada, irá assumir-se uma 

metodologia de cálculo iterativo onde a primeira assunção de valor de 𝑓2 será feita para 25 dentes, ou 

seja, 𝑓2 = 0,76 

• Potência de projeto 

A potência que a corrente a dimensionar terá de suportar é a potência gerada pelo motor afectada dos 

fatores de seleção, ou seja, como medida de segurança, a corrente terá de suportar uma potência 

superior à potência que lhe será transmitida pelo motor, a potência de projeto. 

 𝑃𝑜𝑡𝑑 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑓2 = 213 ∗ 2,1 ∗ 0,76 = 340 𝑘𝑊 (4.8) 

• Seleção da corrente 

Para determinação do passo da corrente recorre-se ao gráfico que nos apresenta os valores de passo 

para determinados valores de velocidade de rotação da roda dentada motora e de potência, anexo A. 

Conhecendo os valores dos parâmetros velocidade de rotação e passo da corrente, é possível calcular 

os parâmetros operacionais da corrente. 

(1) 𝒏𝑩𝒊𝒏 = 𝟒𝟐𝟔, 𝟏𝟑 𝒓𝒑𝒎 & 𝑷𝒐𝒕𝒅 = 𝟑𝟒𝟎 𝒌𝑾 

→ 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 = 50,8 𝑚𝑚 

𝐷 = 𝑍 ∗ 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 ⇔ 𝑍 =
1043,5

50,8
= 20,54 ⟶

21 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (4.9) 

𝑀 =
𝑃𝑜𝑡𝑑

𝑛
⇔ 𝑀 =

340000

(426,13∗
2𝜋

60
)

= 7619,179 𝑁. 𝑚 

(4.11) 

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑛 ∗ 𝑟 = (426,13 ∗
2𝜋

60
) ∗

1,0435

2
=

23,28
𝑚

𝑠
= 83,82 𝑘𝑚/ℎ (4.10) 

𝐹1 =
𝑃𝑜𝑡𝑑

𝑣
⇔ 𝐹1 =

340000

23,28
= 14604,811 𝑁 (4.12) 

Tendo em conta o manual do fabricante exposto na bibliografia é possível retirar valores para a massa 

por unidade de comprimento da corrente e, consequentemente, realizar os cálculos para determinação 

da carga de trabalho a que esta estará sujeita. 

 𝐹2 = 𝑞 ∗ 𝑣2 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 30 ∗ 23,28 = 698,4 𝑁 (4.13) 

 𝑊𝐿 = 𝐹1 + 𝐹2 = 14604,811 + 698,4 = 15303,2 𝑁 (4.14) 

A análise crítica a estes valores terá de ser feita considerando que o sistema de interface a dimensionar 

terá de cumprir os requisitos estipulados na caracterização do veículo, tanto dimensionais como 
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dinâmicos. Desta forma, considerando que se irá fazer um estudo comparativo entre dois sistemas de 

interface veículo-solo, nota-se que os valores de velocidade são verificados (>80 km/h). 

Logo, o passo a considerar para a corrente é 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 = 50,8 𝑚𝑚, com uma velocidade de rotação de 

𝑛𝐵𝑖𝑛 = 426,13 𝑟𝑝𝑚. 

Aplicando mais uma vez cálculo inverso é possível verificar a validade do valor de fatores de seleção 

assumidos. 

 
𝑓2 =

19

𝑍2

=
19

21
= 0,905 ⇒  𝑃𝑜𝑡𝑑 = 213 ∗ 2,1 ∗ 0,905 = 404,8065 𝑘𝑊 

(4.15) 

Do guia de avaliação apresentado acima verifica-se que para a potência de projeto determinada, 

considerando os mesmos valores de velocidade de rotação (em regime binário máximo), os valores de 

passo não se alteram, ou seja, o valor de passo para a corrente a dimensionar mantém-se 𝑝 = 50,8 𝑚𝑚 

• Comprimento da corrente 

Existe a necessidade de arredondar o valor do comprimento (em número de passos) para o valor par 

mais próximo do calculado. 

 

𝐿𝑝 =
𝑍1 + 𝑍2

2
+

2𝐶

𝑝
+

(
𝑍1 + 𝑍2

2𝑝
)

2

∗ 𝑝

𝐶
= 21 +

2 ∗ 3600

50,8
+ 0 ≈ 162 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠 = 8229,6 𝑚𝑚 

(4.16) 

• Distância primitiva entre centros 

 

𝐶𝑝 =
𝑝

8
∗ [2𝐿 − 𝑍2 − 𝑍1 + √(2𝐿 − 𝑍2 − 𝑍1)2 −

𝑝

3,88
∗ (𝑍2 − 𝑍1)2] = 3581,4 𝑚𝑚 

(4.17) 

Uma cuidada análise dos resultados leva à conclusão para as dimensões do veículo em questão, MAN 

TGM 13290, é possível integrar um sistema de lagartas equiparável ao modelo de rodas utilizado nos 

veículos de combate atuais. Considerando as informações transmitidas pelos bombeiros voluntários, 

as velocidades possíveis de atingir com uma lagarta baseada numa corrente são superiores às 

velocidades que os veículos atingem (cerca de 80 km/h). 

Este seria um dos parâmetros a ser tido em conta no estudo comparativo, o qual procura encontrar 

alternativas ao sistema atual de interface veículo-solo com capacidades dinâmicas semelhantes, ou 

mesmo superiores, às do sistema atual. O caso da lagarta dimensionada através de uma corrente é 

um caso que teoricamente se iria superiorizar. 
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5. Metodologias de quantificação 

5.1. Mobilidade de veículos [1, 2, 3] 

O desempenho de um veículo tem de ser avaliado dependendo dos requisitos a que a sua missão 

obriga, ou seja, diferentes situações requerem diferentes critérios de avaliação de mobilidade. Um 

exemplo disto são os tratores, que têm como função primária fornecer força de tração para puxar 

ferramentas atreladas. Já os veículos militares apenas têm em consideração a velocidade máxima que 

o veículo consegue atingir entre dois pontos previamente determinados, seja em terrenos não-

preparados ou em terrenos preparados. A mobilidade de um veículo pode, então, ser caracterizada por 

diversos parâmetros, os quais serão abordados ao longo deste capítulo. 

O critério mais comum e mais generalizado para aferir sobre a mobilidade de um qualquer veículo é a 

sua capacidade para se deslocar sobre terrenos não-preparados, bem como de ultrapassar obstáculos 

e proporcionar uma viagem confortável sobre terrenos grosseiros/acidentados. Para tal, a análise da 

relação entre o desempenho do veículo e as características do terreno são critérios de extrema 

importância e com necessidades de estudo continuado. 

Serão, neste texto, enumeradas e discutidas diversas metodologias de cálculo, tanto empíricas como 

analíticas, que permitem avaliar o desempenho de um tipo de veículo previamente identificado para 

movimentação em terrenos não-preparados, considerando, ainda, diferentes interfaces com o solo, ou 

seja, considerando a integração de sistemas de interface que contrastam com o sistema atualmente 

utilizado na situação em estudo, a roda. 

 

5.2. Estudo da interacção veículo-solo [1, 2, 3] 

O primeiro passo a tomar no estudo da interface veículo-solo é a definição das propriedades do terreno 

[3]. Várias metodologias foram postas em prática nesta área, metodologias essas que se baseiam em 

resultados experimentais e no desenvolvimento das teorias abaixo formuladas. 

 

Figura 5. 1 – Exemplo da ferramenta utilizada nos ensaios com cone penetrómetro [3] 

A teoria, baseada em valores experimentais, que melhores resultados forneceu consiste na utilização 

de um medidor, desenvolvido pelo exército dos Estados Unidos da América, que permite caracterizar 
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o tipo de solo e estudar a possibilidade de deslocação de determinados veículos sobre este. A 

quantificação destes valores é feita pelo índice do cone (CI), definido pelo quociente entre a força 

aplicada ao solo até à sua compactação e a área da base do cone, ou seja, a área de contacto com o 

solo. O instrumento utilizado é o apresentado na Figura 5. 1 e permite reunir valores característicos do 

tipo de solo. 

A partir deste ponto pode-se chegar à teoria de Bekker, a qual se baseia nas variáveis afundamento e 

deslocamento de corte, por outras palavras, considera-se que uma determinada placa em contacto com 

o solo tem duas direções de movimento, vertical (afundamento) e horizontal (tensões de corte). 

Considerando esta premissa, Bekker e Wong propuseram a equação 5.1, a qual relaciona a pressão 

de contacto 𝑝 e o afundamento 𝑧0 através dos parâmetros 𝑘𝑐, 𝑘𝜙 e 𝑛 que se podem obter na Figura 5. 

2. Esta relação é significativamente influenciada pela dimensão e forma da placa a considerar, ou seja, 

a dimensão característica de contacto. 

 
𝑝 = (

𝑘𝑐

𝑏
+ 𝑘𝜙) ∗ 𝑧0

𝑛 
(5.1) 

O estado de fadiga do solo é um outro conceito a ser tido em conta, o qual é definido pela tensão de 

corte máxima no solo (equação 5.2) e baseada pelo critério de falha de Mohr-Coulomb. Este estado 

representa a situação em que a interface do veículo em contacto com o solo não consegue mais 

deformar o solo de forma eficiente para a sua translação, mas ao invés o veículo fica a escorregar no 

mesmo ponto do solo de forma constante sem existir movimento de translação. Os parâmetros 𝑐 e 𝜙 

podem, igualmente, ser encontrados na Figura 5. 2. 

 𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑐 + 𝑝 ∗ tan 𝜙 (5.2) 

Os valores retirados das expressões relativas à teoria de Bekker podem ser usados para prever o 

desempenho de um veículo tendo em conta variáveis características como forças de tração, 

escorregamento relativo e resistência ao movimento de um qualquer sistema de interface. O cálculo 

destes parâmetros está dependente dos valores característicos de cada solo que se inserem nas 

equações acima apresentadas. 

A Figura 5. 2 apresenta uma panóplia de solos definidos por outros que estudaram o tema e 

conseguiram, através das ferramentas e metodologias apresentadas neste capítulo, quantificar 

parâmetros para determinados tipos de solo. De modo a facilitar o estudo aqui apresentado, bem como 

a discussão do mesmo, os solos encontrados na bibliografia foram traduzidos da forma mais adequada 

possível, sem afetar a sua definição, e numerados (apenas os que serão utilizados no estudo 

comparativo). As traduções foram feitas à letra pois são apenas designações dadas segundo a teoria 

que os definiu e estudou, a mecânica dos solos.  

A escolha destes solos específicos adveio do facto de estes serem os solos não-preparados que foram 

encontrados na bibliografia relativa ao tema e que se direcionam para a aplicação das metodologias de 

quantificação de mobilidade. Mais ainda, estes solos são semelhantes aos possíveis de encontrar no 

território português que é onde está integrado o caso de estudo escolhido para o estudo comparativo 

de quantificação de mobilidade em terrenos não-preparados. 
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Figura 5. 2 – Tabela com valores de solos - para o estudo, serão considerados os traduzidos [1] 

 

5.3. Metodologias empíricas 

5.3.1.  Metodologia do índice de mobilidade (MI) [1, 2, 3] 

Considerando o valor mínimo de força aplicada no solo, para que um veículo possa completar um 

determinado número de passagens com sucesso, o método VCI (vehicle cone index) permite comparar 

a mobilidade de um veículo com sistema de interface baseado em lagartas e de um com sistema de 

interface baseado em rodas. O valor de VCI é dependente do índice de mobilidade (MI) do veículo e 

respetivo sistema de interface, o qual tem em conta diversos parâmetros dimensionais relativos a 

ambos. 

Esta metodologia baseia-se na quantificação de diversos fatores adimensionais relacionados com o 

veículo em estudo, apresentados no anexo B, e conclui sobre a sua mobilidade através da quantificação 

de um fator adimensional relativo a diversas passagens um mesmo solo (VCI). A escolha da situação 

de diversas passagens tem o intuito de simular uma situação o mais próximo da realidade do caso de 

estudo considerado, combate a fogos florestais por carros de bombeiros. Esta quantificação pode ser 

encontrada no anexo B desta dissertação, onde se verifica que o índice de mobilidade de uma lagarta 

é inferior ao de uma roda, para as dimensões de veículo a serem consideradas, as quais são retiradas 

do veículo escolhido para o estudo comparativo (MAN TGM 13920). 
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O sistema de lagartas apresenta um valor de 𝑉𝐶𝐼50 = 57,6 enquanto que a roda apresenta 𝑉𝐶𝐼50 =

95,38. Tendo em conta que estes valores estão diretamente relacionados com o índice de mobilidade, 

que para a lagarta é 𝑀𝐼 = 92,08 e para a roda é 𝑀𝐼 = 157,54, conclui-se que a roda apresenta melhor 

mobilidade, no entanto, não foi considerado o tipo de terreno para esta quantificação, logo as 

conclusões daqui retiradas podem, apenas, ser vistas como qualitativas, ou seja, ambos apresentam 

valores de mobilidade favoráveis à locomoção de uma forma geral. 

5.3.2.  Metodologia da pressão média máxima (MMP) [1, 2, 3] 

Rowland sugeriu outra metodologia para avaliar a mobilidade de um veículo rastreado, a qual consistia 

no uso da média dos valores máximos de pressão localizados no contacto entre veículo e solo, o qual 

está dependente do número de rodas de estrada presentes no sistema de lagarta. Tendo como base a 

informação retirada de testes experimentais, foi-lhe possível chegar a uma equação empírica que 

quantifica a mobilidade de diferentes tipos de sistemas de lagartas, anexo B. 

Desta quantificação foi possível verificar que, para a situação de locomoção considerada, o veículo 

teria de possuir, pelo menos, 5 rodas de estrada, por forma a ter uma mobilidade eficiente sobre 

terrenos não-preparados. Considerando uma situação ideal de locomoção com apenas uma passagem, 

ou seja, a hipótese menos provável de encontrar na missão do carro de bombeiros, o sistema teria de 

apresentar 5 rodas intermédias, sendo previsível o aumento deste valor ao deparar-se com solos de 

locomoção mais dificultada. 

Não obstante, as conclusões retiradas deste método apresentam discrepâncias comparativamente aos 

valores medidos para uma mesma situação à do caso de estudo [2]. Este facto leva à conclusão que 

esta metodologia não é viável, muito devido a estes métodos serem baseados em situações específicas 

e conceitos vindos de informações antigas (Rowland criou esta metodologia em 1960), as quais não 

podem ser replicadas para situações de mobilidade relativas a veículos modernos. Maioritariamente, 

porque estes métodos desprezam a influência do terreno na quantificação de mobilidade do veículo. 

Em suma. estes métodos empíricos apenas são úteis para a avaliação do desempenho de um veículo 

numa situação de “go/no go”, isto é, apenas servem para verificar preliminarmente se um veículo é 

adequado ou não para deslocação num determinado tipo de solo [3]. 

Por forma a avaliar e comparar o desempenho de diferentes tipos de veículo e respetivas interfaces 

veículo-solo é, portanto, necessário recorrer a métodos de análise paramétrica, da mobilidade do 

veículo ou análise da interface em questão. Esses métodos são abordados seguidamente nesta 

dissertação. 

 

5.4. Metodologias analíticas 

5.4.1.  Resistência ao movimento [1, 2] 

5.4.1.1. Lagarta 

Bekker propôs um método de análise paramétrica da mobilidade de um veículo em 1956. Neste método 

foram introduzidas algumas simplificações na interface veículo-solo, ou seja, a lagarta em contacto com 



47 
 

o solo é assumida como uma base rígida e a localização do seu centro de massa é assumida como 

estando no ponto central da área de contacto com o solo. Desta forma pode-se considerar a distribuição 

de pressão normal como uniforme, podendo, assim, proceder aos cálculos paramétricos. Caso esta 

assunção não fosse tida em conta seria necessário assumir uma distribuição de afundamento 

(“sinkage”) baseada nas teorias já abordadas da Mecânica dos Solos. 

 

Figura 5. 3 – Modelo simplificado para prever o desempenho de um veículo rastreado [1] 

Para a análise da mobilidade de um veículo, Bekker prevê que o afundamento se relacione com a 

pressão normal a ser exercida no solo. 

 

𝑧0 = (
𝑝

𝑘𝑐

𝑏
+ 𝑘𝜙

)1/𝑛 = (

𝑊
𝑏𝑙

𝑘𝑐

𝑏
+ 𝑘𝜙

)1/𝑛 

(5.3) 

Para avaliação do desempenho do veículo é necessário o conhecimento do trabalho necessário para 

compactar o terreno à profundidade 𝑧0, com pressão de contacto uniforme. Considerando que o sistema 

de lagartas é puxado horizontalmente - paralelamente ao solo, o trabalho necessário será igual ao valor 

de resistência ao movimento 𝑅𝑐, devido à compactação do solo, ao longo do comprimento da lagarta 𝑙. 

 
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 = 𝑅𝑐 ∗ 𝑙 =

𝑏𝑙

(𝑛 + 1) ∗ (
𝑘𝑐

𝑏
+ 𝑘𝜙)1/𝑛

∗ (
𝑊

𝑏𝑙
)(𝑛+1)/𝑛 

(5.4) 

Para proceder a estes cálculos é necessário recorrer a informação tabelada a partir de resultados 

empíricos retirados da Mecânica dos Solos já apresentadas. Os valores característicos de diferentes 

solos, retirados da técnica do cone penetrómetro, são apresentados na Figura 5. 2. 

De notar que para esta análise paramétrica seria possível considerar diferentes distribuições de 

pressão de contacto, diferenciando, assim, os resultados finais obtidos. Para cada distribuição existiria 

uma diferente formulação e, consequentemente, uma diferente definição para o esforço de tração. No 

entanto, o uso de distribuições não-uniformes não permitiria o cálculo do parâmetro afundamento pois 

este baseia-se num modelo de uma placa horizontal em contacto com o solo com pressão 

uniformemente distribuída. Tal representação encontra-se no anexo C desta dissertação. 
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Considerando, então, que a distribuição de pressão de contacto é uniforme, é possível determinar o 

valor da força de tração 𝐹 da lagarta, tendo em conta que a superfície de contacto é, também, assumida 

como plana. Este esforço de tração pode ser definido como a força limite que o sistema de interface 

consegue suportar e transmitir ao solo. 

 

𝐹 = 𝑏 ∫ (𝑐 +
𝑊

𝑏𝑙
tan 𝜙) ∗ (1 − 𝑒

−
𝑔𝑥

𝐾 ) 𝑑𝑥 = (𝐴𝑐 + 𝑊 tan 𝜙) ∗ [1 −
𝐾

𝑔𝑙
(1 − 𝑒

−
𝑔𝑙

𝐾 )]

𝑙

0

 

(5.5) 

O parâmetro de deformação por corte 𝐾 é um valor caracterizador do tipo de terreno e está tabelado 

para diversos terrenos através do uso de resultados experimentais, sendo os seus valores possíveis 

de encontrar no anexo D desta dissertação. Estes valores não foram encontrados para todos os solos 

considerados na quantificação de mobilidade. 

Tabela 5. 1 – Valores de afundamento (𝑧0), resistência ao movimento (𝑅𝑐) e de força de tração (𝐹) para o sistema 

lagarta, para g=20% e g=100% 

 

A determinação da força de tração para escorregamento relativo nulo será introduzida a jusante pois 

vai de acordo com outra metodologia aqui apresentada, a metodologia do equilíbrio plástico. Esta 

considera a situação em que o sistema de interface consegue transmitir a sua força de tração ao solo 

sem perdas, ou seja, situação onde não existe escorregamento do sistema no solo ou 𝑔 = 0%. 

A bibliografia encontrada não permitiu recolher valores do parâmetro de deformação de corte para 

todos os solos, como tal, a força é apenas calculada para um pequeno número de solos. No entanto, 

tal não afeta o estudo comparativo a efetuar. 

5.4.1.2. Roda 

A metodologia para avaliar o desempenho de um veículo rodado, apesar de se basear nos mesmos 

conceitos da metodologia para veículos rastreados, tem nuances que têm de ser tidas em conta, mais 

concretamente, no veículo sobre rodas tem de ser tida em conta a deflexão do pneu e a variação 

consequente da área de contacto na interface veículo-solo. 

z0 [m] Rc [kN]
F [kN] 

(g=20%)

F [kN] 

(g=100%)

Areia seca 6,355E-02 0,6597

Areia argilosa 1,314E-02 0,1686

Argila pesada 

(WES)
5,359E-11 1,0339E-09

Argila magra 

(WES)
1,232E-07 2,2381E-06

Areia LETE 4,133E-03 0,0503 47,9581 48,5698

Areia argilosa 

(Terras altas)
4,335E-02 0,4501 48,6342 54,4016

Areia argilosa 

(Rubicon)
2,839E-02 0,3729 46,0921 48,3187

Areia argilosa 

(North Gower)
7,568E-03 0,0954 42,9169 45,2058

Argila 

(Grenville)
1,312E-02 0,1423 45,6922 47,7289

Neve (EUA) 4,619E-01 3,8725 33,2947 34,0950
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Como tal, o estudo da mobilidade de um veículo sobre rodas pode ser dividido em duas partes, 

considerando que o pneu se comporta como uma roda rígida ou considerando que o comportamento 

se assemelha a uma roda flexível. Para fazer a distinção entre os dois, Bekker estudou as forças e 

momentos envolvidos na interface e aplicados no pneu e chegou a uma metodologia de quantificação, 

a qual foi aprimorada por Wong por forma a que a pressão fosse definida de forma mais eficiente. 

 

Figura 5. 4 – Modelo da interface pneu-solo considerando o modo de operação elástico [2] 

Através do cálculo trigonométrico é possível calcular o valor do comprimento de contacto do pneu 

consequente da deflexão. 

 
cos 𝜃 =

𝐷/2 − 𝑓𝑡

𝐷/2
=

1,0435/2 − 10

1,0435/2
 ⇔  𝜃 = 11,2358 º 

(5.6) 

 
sin 𝜃 =

𝑙/2

𝐷/2
 ⇔ 𝑙𝑟𝑜𝑑𝑎 = 203,322 𝑚𝑚 = 0,203322 𝑚 

(5.7) 

O modo operacional do pneu é distinguido consoante o valor de pressão de contacto no solo. Por um 

lado, se a pressão aplicada nas paredes do pneu 𝑝𝑔 for superior a uma pressão crítica 𝑝𝑔 𝑐𝑟, o 

comportamento do pneu é assumido como semelhante ao de uma roda rígida. Isto deve-se ao facto de 

a pressão do solo no pneu não ser suficiente para deformar as paredes do pneu pois é contrabalançada 

pela pressão 𝑝𝑔. Caso se verifique o contrário, o pneu é assumido como uma roda flexível, o que 

significa que terá de se ter em conta a deflexão inerente da deformação do pneu e que a forma circular 

da roda será substituída pela da Figura 5. 4. Além disso, este modo leva a que os parâmetros descritivos 

do desempenho do pneu sejam definidos pela pressão de contacto normal e pela tensão de corte na 

área de contacto da interface pneu-solo. 

Tendo isto em conta, é possível avaliar a mobilidade de um veículo sobre rodas para as duas situações 

distintas de modo de operação do pneu com metodologias semelhantes, no entanto, é primeiramente 

necessário definir qual a situação a estudar. 
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Figura 5. 5 Comportamento de um pneu em diferentes modos de operação 1) modo rígido; 2) modo flexível 

• Interação veículo-solo rígida 

Nesta metodologia assume-se que a distribuição radial de tensões na interface, bem como a resistência 

à compactação, é independente do atrito. Tendo como base a relação de pressão-afundamento 

deduzida por Bekker, apresentada na equação 5.1, pode-se chegar a uma equação que quantifique o 

valor de trabalho vertical, por unidade de comprimento de contacto, na compressão de uma placa que 

se afunda, isto é, a resistência à compactação da roda rígida, ou resistência ao movimento. 

 

𝑧0 = [
3𝑊

𝑏𝑡𝑖 ∗ (3 − 𝑛) ∗ (
𝑘𝑐

𝑏
+ 𝑘𝜙) ∗ √𝐷

]

2
2𝑛+1

 

(5.8) 

 
𝑅𝑐 = 𝑏𝑡𝑖 ∗ [(

𝑘𝑐

𝑏
+ 𝑘𝜙) ∗

𝑧0
𝑛+1

𝑛 + 1
] 

(5.9) 

De notar que esta equação apenas se aplica para situações de afundamento moderado, ou seja, 𝑧0 ≤

𝐷

6
 e para valores de 𝑛 < 1,3, caso contrário haverá discrepâncias nos resultados e o erro da previsão 

aumenta. Desta fórmula é possível verificar que a redução desta resistência é feita de forma mais eficaz 

caso se considere o aumento do diâmetro da roda (𝐷) ao invés do aumento da largura da mesma (𝑏𝑡𝑖). 

• Interação veículo-solo flexível 

Neste caso a metodologia de cálculo é semelhante à anterior, com a exceção da quantificação do 

afundamento. Esta diferenciação de cálculo advém do facto de, neste modo de comportamento do 

pneu, ser necessário considerar a deflexão do pneu. 

 

𝑧0 = [
𝑝𝑔

(
𝑘𝑐

𝑏
+ 𝑘𝜙)

]

1/𝑛

 

(5.10) 

 
𝑅𝑐 = 𝑏𝑡𝑖 ∗ [(

𝑘𝑐

𝑏
+ 𝑘𝜙) ∗

𝑧0
𝑛+1

𝑛 + 1
] 

(5.11) 

A teoria de cálculo, desenvolvida por Bekker, considera desprezável a tensão de corte presente na 

interface na quantificação da força de tração desenvolvida pelo pneu, além de ser, também, omitido o 

papel da componente vertical dessa tensão em suportar a carga aplicada no pneu. De notar ainda que 

esta teoria é suportada pela relação tensão de corte-deslocamento de corte desenvolvida por Bekker e 

pela relação entre o atrito e força de impulso. As simplificações feitas para esta teoria têm o intuito de 
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tornar a fórmula de cálculo para rodas rígidas e flexíveis semelhante à de rastros rígidos com 

distribuição de pressão uniforme. 

 𝑠

𝑠𝑚𝑎𝑥

= 1 − 𝑒−𝑗/𝐾 (5.12) 

 
𝐹 = (𝐴𝑐 + 𝑊 tan 𝜙) ∗ [1 −

𝐾

𝑔𝑙
(1 − 𝑒

−
𝑔𝑙

𝐾 )] 
(5.13) 

 
𝑝𝑔 =

𝑊

𝐴
=

156930/2

𝑏 ∗ 𝑙
=

78480

0,295 ∗ 0,203322 ∗ 2
= 6,5422 ∗ 105  

𝑁

𝑚2
 

(5.14) 

 

𝑝𝑔 𝑐𝑟 = [
𝑘𝑐

𝑏
+ 𝑘𝜙]

1/(2𝑛+1)

∗ [
3𝑊

(3 − 𝑛) ∗ 𝑏𝑡𝑖 ∗ √𝐷
]

2𝑛
2𝑛+1

 

(5.15) 

Tabela 5. 2 – Valores de pressão crítica para diferentes solos 

 

Da tabela apresentada com o cálculo da pressão de contacto e pressão crítica verifica-se que, para os 

solos considerados, o valor de pressão crítica é ultrapassado para todos, o que leva a concluir que o 

pneu funciona sempre como uma roda rígida. Os cálculos posteriores irão basear-se apenas na 

metodologia da interação rígida. 

Tabela 5. 3 – Valores de afundamento (𝑧0), resistência ao movimento (𝑅𝑐) e de força de tracção (𝐹) para o 

sistema roda para g=20% e g=100% 

 

pg,cr [N/m^2]

Areia seca 7,1643E+04

Areia argilosa 

(LLL)
3,5868E+04

Argila pesada 

(WES)
4,6600E+03

Argila magra 

(WES)
7,6215E+03

Areia LETE 7,1885E+04

Areia argilosa 

(Terras altas)
8,2910E+04

Areia argilosa 

(Rubicon)
2,4589E+04

Areia argilosa 

(North Gower)
4,7788E+04

Argila 

(Grenville)
9,7679E+04

Neve (EUA) 8,9677E+04

ze [m] Rc [kN]
F [kN] 

(g=20%)

F [kN] 

(g=100%)

Areia seca 4,393E-01 38,2865

Areia argilosa 

(LLL)
2,836E-01 31,3927

Argila pesada 

(WES)
5,904E-02 17,2688

Argila magra 

(WES)
6,942E-02 18,0738

Areia LETE 1,143E-01 19,6960 34,6603 44,8583

Areia argilosa 

(Terras altas)
3,280E-01 33,0835 10,0177 31,3239

Areia argilosa 

(Rubicon)
4,781E-01 41,0256 16,5995 36,3011

Areia argilosa 

(North Gower)
1,888E-01 25,4985 13,6771 31,2683

Argila 

(Grenville)
1,666E-01 23,5162 17,4935 36,8883

Neve (EUA) 1,444E+00 76,0766 18,8126 30,2293
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5.4.2.  Equilíbrio plástico [3] 

A teoria do equilíbrio plástico é baseada no facto de que uma carga aplicada por um veículo ao solo 

não possa exceder um limite, sendo esse limite que impede que o material constituinte do solo inicie 

um escoamento plástico. A transição entre o escoamento plástico do material constituinte do solo e o 

estado de equilíbrio plástico dita se o material do terreno irá falhar ou não, por outras palavras, o ato 

de exceder o limite do equilíbrio plástico dita se o veículo irá escorregar no solo, situação de 

escorregamento estudada a montante, ou se irá ter a capacidade para compactar o solo e, 

consequentemente, deslocar-se, ou mover o solo, situação de escorregamento 𝑔 = 0%. 

Esta teoria traduz-se na quantificação da força máxima que pode ser desenvolvido por um veículo sem 

que este escorregue, num determinado terreno, força essa que advém do corte da superfície do terreno 

por parte do sistema de transmissão de potência na interface. Um valor de força superior irá traduzir-

se numa mobilidade superior e consequentemente numa velocidade de deslocação do veículo superior. 

 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑐 ∗ 𝐴 + 𝑊 ∗ tan 𝜙 (5.16) 

Tabela 5. 4 – Valores de força de equilíbrio plástico (𝐹𝑚𝑎𝑥) para cada sistema de interface roda e lagarta 

 

5.4.3.  Quantificação de forças na interface (drawbar performance) [1, 2] 

A força disponível na drawbar é definida como a força de tração aplicada diretamente na interface (roda 

ou lagarta) subtraindo-lhe os atritos internos inerentes da transmissão de potência desde o motor, 

passando pelas várias reduções nas engrenagens que a transmite. Por outras palavras, a força na 

drawbar é a força de tração que o veículo tem disponível, força essa que será aplicada na interface 

veículo-solo para que se inicie o movimento de translação do veículo. Na prática esta força pode ser 

definida como a força necessária para puxar um atrelado com as características e peso do próprio 

veículo, isto é, a força que o veículo necessita de aplicar para se puxar a si mesmo. 

 𝐹𝑑 = 𝐹𝑖 − ∑ 𝑅 ⇔ 𝐹𝑑 = 𝐹𝑖 − 𝑅𝑎 − 𝑅𝑐 (5.17) 

Fmax [kN] 

(roda)

Fmax [kN] 

(lagarta)

Areia seca (1) 41,8533 42,8330
Areia argilosa 

(LLL)
(2) 43,7085 45,3288

Argila pesada 

(WES)
(3) 61,2067 126,1603

Argila magra 

(WES)
(4) 36,8356 101,7893

Areia LETE (5) 47,4981 48,7228
Areia argilosa 

(Terras altas)
(6) 52,7355 55,8443

Areia argilosa 

(Rubicon)
(7) 45,3898 48,8753

Areia argilosa 

(North Gower)
(8) 40,0316 45,7781

Argila 

(Grenville)
(9) 45,3178 48,2381

Neve (EUA) (10) 33,7109 34,2950
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Figura 5. 6 – Representação da força de tração disponível, ou força na drawbar [2] 

Considerando os valores calculados para o dimensionamento da corrente no capítulo 4.3.2(1), é 

possível dimensionar os valores dinâmicos para a lagarta a incluir no estudo comparativo, o impulso 

gerado pelo motor e transmitido até à interface e a velocidade de translação da interface. Estes cálculos 

serão baseados nas formulações retiradas da bibliografia, ou seja, as fórmulas de cálculo de força 

impulso 𝐹𝑖 e resistência aerodinâmica 𝑅𝑎 estão direcionadas para aplicação desta metodologia e 

quantificação de força de tração útil. Através da velocidade é possível calcular a resistência 

aerodinâmica correspondente à situação em estudo (carro de bombeiros a 80 km/h). 

 
𝐹𝑖 =

𝑀𝑒𝜉𝜂
𝑡

𝐷/2
=

𝑀𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 0,9

1,0435/2
= 13142,81 𝑁 

(5.18) 

 𝑣 =
𝑛𝑒𝑟

𝜉
∗ (1 − 𝑔) = 𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑟 ∗ (1 − 𝑔) (5.19) 

Tabela 5. 5 – Valores de velocidade de translação (𝑣) para diferentes escorregamentos relativos (g) 

g=0,2 𝑣 = (426,13 ∗
2𝜋

60
) ∗

1,0435

2
∗ (1 − 0.2)  ⇔  𝑣 = 18,63 𝑚/𝑠 ≈ 67,054 𝑘𝑚/ℎ 

g=1 𝑣 = 𝑁 ∗ 𝑟 ∗ (1 − 1)  ⇔  𝑣 = 0 

g=0 𝑣 = (426,13 ∗
2𝜋

60
) ∗

1,0435

2
∗ (1 − 0)  ⇔  𝑣 = 23,28 𝑚/𝑠 ≈ 83,808 𝑘𝑚/ℎ 

Para que seja possível quantificar a força de tração disponível, a força na drawbar, tem de se proceder 

primeiro à análise das resistências inerentes ao processo de deslocamento do veículo e que interferem 

na interface veículo-solo. Para tal, é necessário quantificar a resistência aerodinâmica 𝑅𝑎 e a resistência 

ao movimento 𝑅𝑐. 

• Resistência aerodinâmica: 

 
𝑅𝑎 =

1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝐷 ∗ 𝐴𝑓 ∗ 𝑣2 

(5.20) 

𝜌 = 𝜌𝑎𝑟 = 1,225 𝑘𝑔/𝑚3  

Tabela 5. 6 – Valores de resistência aerodinâmica (𝑅𝑎) para diferentes escorregamentos relativos (g) 

g=0,2 𝑅𝑎 =
1

2
∗ 1,225 ∗ 1,5 ∗ 7,3378 ∗ 23,282 = 3653,6688 𝑁 

g=1 𝑅𝑎 =
1

2
∗ 1,225 ∗ 1,5 ∗ 7,3378 ∗ 18,632 = 2339,8549 𝑁 

g=0 𝑅𝑎 =
1

2
∗ 1,225 ∗ 1,5 ∗ 7,3378 ∗ 02 = 0 𝑁 

 



54 
 

• Resistência ao movimento: 

 𝑅𝑐 = 𝑅𝑜𝑏 + 𝑅𝑖𝑛 + 𝑅𝑡 (5.21) 

A resistência a obstáculos 𝑅𝑜𝑏 advém do encontro da polia com obstáculos exteriores ao movimento 

do veículo. O seu valor está relacionado com as características geométricas do obstáculo, como altura 

e forma. 

A resistência interna da polia 𝑅𝑖𝑛 está dependente do sistema de interface a considerar (lagarta ou 

roda), bem como de fatores operacionais do sistema e veículo.  

A resistência da interação polia-solo 𝑅𝑡 é maioritariamente causada pelo afundamento da polia. 

Todas as resistências enumeradas na equação 5.21 são, geralmente, determinadas 

experimentalmente, ou seja, através de testes experimentais ao movimento do veículo para um 

determinado sistema de interface. No entanto, podem ser estimadas por relações analíticas formuladas 

no capítulo 5.4.1, ou seja, o cálculo anteriormente exposto na Tabela 5. 1 e Tabela 5. 3 para resistência 

ao movimento tem já em conta a sua definição. 

Tabela 5. 7 – Valores da resistência ao movimento para o sistema de lagartas e rodas, extraídos das tabelas 5.1 
e 5.3 

  

A assunção de que o diâmetro primitivo do sistema de interface é igual à frente e atrás pode ser 

complementada com a de a diferença de velocidades teóricas entre a interface da frente do veículo e 

a de trás ser nula, podendo mesmo ser desprezável. Isto torna possível o cálculo da potência de tração 

disponível, ou potência na drawbar [2]. 

Posteriormente, pode-se quantificar a potência na drawbar através das relações já mencionadas e 

tendo em atenção que a potência está relacionada com a força e velocidade. A potência na drawbar é 

definida como o potencial de produtividade que o veículo apresenta, isto é, a taxa a que o trabalho 

produtivo de tração é realizado pelo veículo. 

Rc (lagarta) 

[kN]

Rc (roda) 

[kN]

Areia seca 0,6597 38,2865

Areia argilosa 

(LLL)
0,1686 31,3927

Argila pesada 

(WES)
1,0339E-09 17,2688

Argila magra 

(WES)
2,2381E-06 18,0738

Areia LETE 0,0503 19,6960

Areia argilosa 

(Terras altas)
0,4501 33,0835

Areia argilosa 

(Rubicon)
0,3729 41,0256

Areia argilosa 

(North Gower)
0,0954 25,4985

Argila 

(Grenville)
0,1423 23,5162

Neve (EUA) 3,8725 76,0766
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 𝑃𝑜𝑡𝑑 = 𝐹𝑑 ∗ 𝑣 ∗ (1 − 𝑔) = (𝐹𝑖 − ∑ 𝑅) ∗ 𝑣 ∗ (1 − 𝑔) (5.22) 

A eficiência com que o veículo transforma a potência do seu motor em potência útil disponível para 

realizar trabalho produtivo é denominada eficiência de tração 𝜇𝑑𝑜. Esta eficiência pode ser formulada 

pela sua definição ou pelo acumulado de todas as eficiências inerentes ao processo de deslocamento 

de um veículo, ou seja, é calculada pela multiplicação da eficiência do movimento 𝜂𝑚, de 

escorregamento 𝜂𝑠 e de transmissão 𝜂𝑡. A eficiência do movimento, desenvolvido pela roda dentada 

(no caso de considerar o sistema de lagartas) ou roda, considera as perdas na conversão da força de 

tração. 

 
𝜇𝑑𝑜 =

𝑃𝑜𝑡𝑑

𝑃𝑜𝑡𝑒

=
𝐹𝑑 ∗ 𝑣𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒

=
(𝐹𝑖 − ∑ 𝑅) ∗ 𝑣 ∗ (1 − 𝑔)

𝑃𝑜𝑡𝑒

≡ 𝜂𝑚 ∗ 𝜂𝑠 ∗ 𝜂𝑡 
(5.23) 

No entanto, o coeficiente de tração 𝜇𝑡𝑟 é o parâmetro que melhor permite comparar o desempenho dos 

dois diferentes sistemas de interface veículo-solo (roda e lagarta). A relação aqui expressa indica que 

a eficiência será elevada em casos de reduzido atrito. Este valor do coeficiente de tração é dado pelo 

quociente entre a força de tração disponível e a força aplicada nas rodas motrizes (roda ou lagarta). 

 
𝜇𝑡𝑟 =

𝐹𝑑

𝑊
=

𝐹𝑖 − ∑ 𝑅

𝑊
 

(5.24) 

Tabela 5. 8 - Valores de força na drawbar 𝐹𝑑, potência na drawbar 𝑃𝑑, eficiência de tração 𝜇𝑑𝑜 e de coeficiente de 

tracção 𝜇𝑡𝑟, considerando um sistema de lagartas e sistema de rodas para g=20% 

  

Fd [kN] Pd [KW]
eficiência 

de tracção

coeficiente 

de tracção
Fd [kN] Pd [KW]

eficiência 

de tracção

coeficiente 

de tracção

Areia seca 10,1442 188,9474 0,8871 0,1293 -27,4826 -511,8952 -2,4033 -0,3502
Areia argilosa 

(LLL)
10,6354 198,0959 0,9300 0,1355 -20,5888 -383,4906 -1,8004 -0,2623

Argila pesada 

(WES)
10,8039 201,2355 0,9448 0,1377 -6,4649 -120,4155 -0,5653 -0,0824

Argila magra 

(WES)
10,8039 201,2355 0,9448 0,1377 -7,2699 -135,4101 -0,6357 -0,0926

Areia LETE 10,7536 200,2980 0,9404 0,1370 -8,8921 -165,6251 -0,7776 -0,1133
Areia argilosa 

(Terras altas)
10,3539 192,8525 0,9054 0,1319 -22,2796 -414,9829 -1,9483 -0,2839

Areia argilosa 

(Rubicon)
10,4311 194,2905 0,9122 0,1329 -30,2217 -562,9142 -2,6428 -0,3851

Areia argilosa 

(North Gower)
10,7086 199,4592 0,9364 0,1364 -14,6946 -273,7041 -1,2850 -0,1872

Argila 

(Grenville)
10,6616 198,5843 0,9323 0,1359 -12,7122 -236,7800 -1,1116 -0,1620

Neve (EUA) 6,9314 129,1052 0,6061 0,0883 -65,2727 -1215,7790 -5,7079 -0,8317

lagarta roda
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Tabela 5. 9 - Valores de força na drawbar 𝐹𝑑, potência na drawbar 𝑃𝑑, eficiência de tracção 𝜇𝑑𝑜 e de coeficiente 

de tração 𝜇𝑡𝑟, considerando um sistema de lagartas e sistema de rodas para g=100% 

 

Tabela 5. 10 - Valores de força na drawbar 𝐹𝑑, potência na drawbar 𝑃𝑑, eficiência de tracção 𝜇𝑑𝑜 e de coeficiente 

de tração 𝜇𝑡𝑟, considerando um sistema de lagartas e sistema de rodas para g=0% 

 

5.4.4.  Comparação de sistemas de interface (Roda vs Lagarta) [2] 

A comparação entre os dois sistemas de interface mais comuns para locomoção em terrenos não-

preparados é já um tema extensivamente debatido, no entanto, a análise crítica efetuada não conduziu 

a desenvolvimentos práticos. 

A forma mais eficaz de avaliar o desempenho de um veículo sobre terrenos não-preparados é através 

da quantificação da sua força de tração, a qual é quantificada tendo em consideração as propriedades 

dos terrenos sobre o qual se desloca o veículo. Os valores de força calculados em capítulos anteriores 

Fd [kN] Pd [KW]
eficiência 

de tracção

coeficiente 

de tracção
Fd [kN] Pd [KW]

eficiência 

de tracção

coeficiente 

de tracção

Areia seca 12,4831 0,0000 0,0000 0,1591 -25,1437 0,0000 0,0000 -0,3204
Areia argilosa 

(LLL)
12,9743 0,0000 0,0000 0,1653 -18,2499 0,0000 0,0000 -0,2325

Argila pesada 

(WES)
13,1428 0,0000 0,0000 0,1675 -4,1260 0,0000 0,0000 -0,0526

Argila magra 

(WES)
13,1428 0,0000 0,0000 0,1675 -4,9310 0,0000 0,0000 -0,0628

Areia LETE 13,0925 0,0000 0,0000 0,1668 -6,5532 0,0000 0,0000 -0,0835
Areia argilosa 

(Terras altas)
12,6927 0,0000 0,0000 0,1617 -19,9407 0,0000 0,0000 -0,2541

Areia argilosa 

(Rubicon)
12,7699 0,0000 0,0000 0,1627 -27,8828 0,0000 0,0000 -0,3553

Areia argilosa 

(North Gower)
13,0474 0,0000 0,0000 0,1663 -12,3557 0,0000 0,0000 -0,1574

Argila 

(Grenville)
13,0005 0,0000 0,0000 0,1657 -10,3733 0,0000 0,0000 -0,1322

Neve (EUA) 9,2703 0,0000 0,0000 0,1181 -62,9338 0,0000 0,0000 -0,8019

lagarta roda

Fd [kN] Pd [KW]
eficiência 

de tracção

coeficiente 

de tracção
Fd [kN] Pd [KW]

eficiência 

de tracção

coeficiente 

de tracção

Areia seca 8,8286 205,5530 0,9650 0,1125 -28,7982 -670,5003 -3,1479 -0,3669
Areia argilosa 

(LLL)
9,3197 216,9886 1,0187 0,1188 -21,9045 -509,9946 -2,3943 -0,2791

Argila pesada 

(WES)
9,4883 220,9131 1,0372 0,1209 -7,7805 -181,1506 -0,8505 -0,0991

Argila magra 

(WES)
9,4883 220,9130 1,0372 0,1209 -8,5855 -199,8939 -0,9385 -0,1094

Areia LETE 9,4380 219,7412 1,0316 0,1203 -10,2077 -237,6627 -1,1158 -0,1301
Areia argilosa 

(Terras altas)
9,0382 210,4344 0,9880 0,1152 -23,5952 -549,3599 -2,5792 -0,3007

Areia argilosa 

(Rubicon)
9,1154 212,2318 0,9964 0,1161 -31,5373 -734,2740 -3,4473 -0,4019

Areia argilosa 

(North Gower)
9,3929 218,6927 1,0267 0,1197 -16,0102 -372,7614 -1,7501 -0,2040

Argila 

(Grenville)
9,3460 217,5991 1,0216 0,1191 -14,0279 -326,6063 -1,5334 -0,1787

Neve (EUA) 5,6158 130,7502 0,6139 0,0716 -66,5883 -1550,3550 -7,2787 -0,8485

lagarta roda



57 
 

serão aqui comparados e analisados tendo em conta a relação entre a tensão de corte e alongamento 

de corte, descrita pela equação proposta por Janosi e Hanamoto em 1961 (equação 5.12). 

Sendo assumida a relação da tensão de corte, para os dois sistemas, a força de impulso é quantificada 

através de uma expressão também já apresentada em capítulos anteriores, podendo analisar 

comparativamente os dois sistemas sob a forma de um rácio. 

 
𝐹𝑟𝑜𝑑𝑎

𝐹𝑙𝑎𝑔𝑎𝑟𝑡𝑎

=
𝑁𝑟 ∗ [𝑐𝑏𝑟𝑙𝑟 +

𝑊
𝑁𝑟

∗ tan 𝜙] ∗ [1 −
𝐾

𝑔𝑙𝑟
∗ (1 − 𝑒−𝑔𝑙𝑟/𝐾)]

𝑁𝑙 ∗ [𝑐𝑏𝑙𝑙𝑙 +
𝑊
𝑁𝑙

∗ tan 𝜙] ∗ [1 −
𝐾

𝑔𝑙𝑙
∗ (1 − 𝑒−𝑔𝑙𝑙/𝐾)]

 

(5.25) 

O contacto de ambos os sistemas é assumido como áreas retangulares de largura 𝑏𝑟 e 𝑏𝑙 e de 

comprimento 𝑙𝑟 e 𝑙𝑙, para o sistema de roda e de lagarta, respectivamente. A quantificação de rodas e 

lagartas na interface é também um parâmetro a ter em conta, 𝑁𝑟 e 𝑁𝑙 para o número de rodas e lagartas 

constituintes do veículo.  

 

Figura 5. 7 – Diagrama esquemático das dimensões do contacto do sistema de lagartas e do sistema de rodas (8 
rodas) [2] 

Segundo esta metodologia comparativa, a força de tração está dependente da distribuição da tensão 

de corte nos dois sistemas, isto é, considerando valores de escorregamento relativo iguais, um 

comprimento de contacto menor conduz a um alongamento de corte inferior para o sistema de rodas, 

comparativamente ao sistema de lagartas. O cálculo da força de tração já previa esta situação pois é 

feito pela integração da tensão de corte na área de contacto, ora uma área e tensão de corte inferiores 

por parte da roda irão gerar valores de força inferiores à lagarta e consequentemente uma mobilidade 

inferior traduzida em menos capacidade de manter as velocidades determinadas para terrenos não-

preparados que foram tidos em conta. 
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Figura 5. 8 – Comparação da distribuição de tensão de corte (a) lagarta e (b) rodas (8 rodas) [2] 

Outro conceito a ter em atenção é o facto de que, para o mesmo peso de veículo (mesma carga 

aplicada), a área de contacto do sistema de rodas é inferior à do sistema de lagartas. Isto afeta a 

pressão normal média e consequentemente a tensão de corte que será aplicada pela interface no solo, 

como visto na equação 3.1. Como consequência da diferença de áreas de contacto, o valor de pressão 

será inferior para o sistema de lagartas. 

Dependendo dos valores característicos do terreno, é possível que a força de tração da roda se 

equipare com a da lagarta, por exemplo tendo em conta um terreno com maior atrito, como terrenos 

preparados. No caso de terrenos com coesão superior, o impulso gerado pela roda apresenta uma 

diferença significativa comparado ao da lagarta, tendo em conta os valores de coesão apresentados 

na Figura 5. 2 para os diferentes solos e os valores de força para cada terreno considerado. 

Tabela 5. 11 - Valores de força de tração 𝐹 considerando um sistema de rodas e um sistema de lagartas para 

g=20% 

 

Froda [kN] Flagarta [kN]
Froda/ 

Flagarta [%]

Areia LETE 69,3205 95,9162 72,27%

Areia argilosa 

(Terras altas)
20,0353 97,2683 20,60%

Areia argilosa 

(Rubicon)
33,1991 92,1843 36,01%

Areia argilosa 

(North Gower)
27,3542 85,8339 31,87%

Argila 

(Grenville)
34,9870 91,3844 38,29%

Neve (EUA) 37,6253 66,5895 56,50%

(b) 
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Tabela 5. 12 - Valores de força de tração 𝐹 considerando um sistema de rodas e um sistema de lagartas para 

g=100% 

 

Tabela 5. 13 - Valores de força de tração 𝐹 considerando um sistema de rodas e um sistema de lagartas para 

g=0% 

 

Os valores apresentados nas tabelas Tabela 5. 11, Tabela 5. 12 e Tabela 5. 13 são calculados 

através da equação 5.25.  

Froda [kN] Flagarta [kN]
Froda/ 

Flagarta [%]

Areia LETE 89,7166 97,1397 92,36%

Areia argilosa 

(Terras altas)
62,6477 108,8032 57,58%

Areia argilosa 

(Rubicon)
72,6023 96,6374 75,13%

Areia argilosa 

(North Gower)
62,5366 90,4117 69,17%

Argila 

(Grenville)
73,7766 95,4579 77,29%

Neve (EUA) 60,4587 68,1899 88,66%

Froda [kN] Flagarta [kN]
Froda/ 

Flagarta [%]

Areia LETE 94,9962 97,4455 97,49%

Areia argilosa 

(Terras altas)
105,4710 111,6885 94,43%

Areia argilosa 

(Rubicon)
90,7795 97,7506 92,87%

Areia argilosa 

(North Gower)
80,0632 91,5561 87,45%

Argila 

(Grenville)
90,6356 96,4762 93,95%

Neve (EUA) 67,4219 68,5900 98,30%
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6. Discussão de resultados 

Analisando os vários resultados apresentados é possível retirar algumas conclusões relativas à 

viabilidade da proposta na qual se baseia esta dissertação, ou seja, é possível verificar que o sistema 

de lagartas apresenta, de facto, vantagens relativamente ao sistema de interface usado atualmente nos 

veículos de combate a incêndios em terrenos não-preparados. 

O estudo comparativo aqui apresentado pode dividir-se em duas fases. Primeiramente foi verificado, 

por métodos empíricos do tipo “go/no go”, se uma lagarta com dimensões semelhantes às do sistema 

de interface atual (roda) seria uma alternativa com desempenho favorável. Numa segunda fase, foi 

avaliado o desempenho dos dois sistemas de uma forma analítica, quantificando diversos parâmetros 

relativos à mobilidade de um veículo. 

Isto foi feito considerando que o sistema de lagartas seria de integração fácil, consistindo num sistema 

semelhante ao de lagartas sobre rodas descrito no capítulo 2.3.4 com as dimensões do sistema em 

uso. Assim, o veículo de emergência deslocar-se-ia com sistema de rodas em terreno preparado e, 

quando em terreno não-preparado, teria a possibilidade de montar uma lagarta por cima dos pneus por 

forma a aumentar a sua capacidade de tração. 

 

6.1. Metodologias analíticas 

O estudo comparativo feito numa segunda parte, usando métodos analíticos, baseou-se no estudo das 

forças aplicadas na interface veículo-solo, com foco na capacidade de tração, tendo como parâmetros 

base a força de tração, o afundamento e a resistência ao movimento que o veículo e sistema de 

interface apresentam para diferentes solos. 

Nesta fase do estudo comparativo algumas assunções tiveram de ser feitas por forma a tornar o 

conceito simples o suficiente para ser quantificado. Uma das condições impostas direcionou-se ao 

sistema de lagartas, onde foi necessário considerar que o rastro se comporta como uma placa 

horizontal assente no solo com distribuição de pressão uniforme e localizada no ponto médio do 

comprimento de contacto, significando que todas as outras forças inerentes ao processo de locomoção 

do veículo podem ser assumidas como estando localizadas nesse ponto médio. Tal condição é 

necessária para que se possa quantificar os outros parâmetros pois, caso contrário, este estudo 

estender-se-ia além do que foi aqui apresentado e tornar-se-ia necessário entrar no estudo da 

mecânica dos solos, abordagem que poderá ser tida em conta em futuros trabalhos. 

6.1.1.  Resistência ao movimento 

Numa primeira abordagem ao estudo analítico foi quantificada a resistência ao movimento que cada 

sistema oferece com o intuito de analisar qual seria o sistema mais eficiente para diferentes terrenos 

não-preparados, visto ser este o terreno onde interessa melhorar a mobilidade do veículo. Para tal, 

diferenciando as abordagens para cada sistema de interface (lagarta e roda), foi estudada a forma 

como o veículo se comporta neste tipo de solos. A pesquisa bibliográfica levou ao entendimento que 
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existe sempre um parâmetro a ter em conta, o afundamento, o qual é possível quantificar e comparar 

entre os dois sistemas. 

Da quantificação do afundamento observou-se que os valores obtidos favorecem o sistema de lagartas, 

sendo possível verificar uma razão significativa comparativamente ao sistema de rodas. 

Tabela 6. 1 – Rácio entre valores de afundamento 𝑧0 dos dois sistemas 

 

 

Figura 6. 1 – Gráfico com valores de afundamento para os dois sistemas de interface 

Da tabela acima apresentada verifica-se que os valores de afundamento para o sistema de lagartas 

são inferiores aos valores para o sistema de rodas para qualquer dos solos considerados. Em média, 

os valores de afundamento da lagarta são apenas 8,58% dos valores da roda, no caso extremo a razão 

entre os dois pode ser aproximada de 0%. Isto é um bom indicativo de que o sistema de lagartas terá 

um desempenho superior em terrenos não-preparados comparativamente ao sistema de rodas, pois 

irá apresentar, para diferentes solos, um afundamento deveras inferior, o que resultará em menor 

resistência ao movimento. 

z0 (lagarta) 

[m]

z0 (roda) 

[m]

z0 (lagarta)/ 

z0 (roda)

Areia seca (1) 6,355E-02 4,393E-01 14,47%

Areia argilosa 

(LLL)
(2) 1,314E-02 2,836E-01 4,63%

Argila pesada 

(WES)
(3) 5,359E-11 5,904E-02 0,00%

Argila magra 

(WES)
(4) 1,232E-07 6,942E-02 0,00%

Areia LETE (5) 4,133E-03 1,143E-01 3,62%

Areia argilosa 

(Terras altas)
(6) 4,335E-02 3,280E-01 13,22%

Areia argilosa 

(Rubicon)
(7) 2,839E-02 4,781E-01 5,94%

Areia argilosa 

(North Gower)
(8) 7,568E-03 1,888E-01 4,01%

Argila 

(Grenville)
(9) 1,312E-02 1,666E-01 7,88%

Neve (EUA) (10) 4,619E-01 1,444E+00 31,99%
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Tabela 6. 2 – Rácio entre valores de resistência ao movimento 𝑅𝑐 dos dois sistemas 

 

 

Figura 6. 2 – Gráfico com valores de resistência ao movimento para os dois sistemas de interface 

A mesma metodologia de comparação pode ser seguida para a resistência ao movimento, onde se 

repara que os valores sofrem, mais uma vez, uma discrepância associada à razão entre os dois. Os 

valores de resistência ao movimento da lagarta são, em média, 1,09% dos valores da roda, o que 

beneficia a mobilidade pois haverá menores entraves ao movimento de translação e rotação. Esta razão 

indica que esta resistência, no caso da lagarta, tem um valor meramente percentual, na casa dos 1% 

do valor da roda. Usando como exemplo os valores para areia seca, a resistência apresentada pelo 

sistema de lagartas equivale a 1% da resistência apresentada pelo de rodas, como se verifica na Tabela 

6. 2. Os valores percentuais nulos indicam que o valor para a lagarta é amplamente inferior ao da roda. 

Rc (lagarta) 

[kN]

Rc (roda) 

[kN]

Rc (lagarta)/ 

Rc (roda)

Areia seca (1) 0,6597 38,2865 1,72%

Areia argilosa 

(LLL)
(2) 0,1686 31,3927 0,54%

Argila pesada 

(WES)
(3) 1,0339E-09 17,2688 0,00%

Argila magra 

(WES)
(4) 2,2381E-06 18,0738 0,00%

Areia LETE (5) 0,0503 19,6960 0,26%

Areia argilosa 

(Terras altas)
(6) 0,4501 33,0835 1,36%

Areia argilosa 

(Rubicon)
(7) 0,3729 41,0256 0,91%

Areia argilosa 

(North Gower)
(8) 0,0954 25,4985 0,37%

Argila 

(Grenville)
(9) 0,1423 23,5162 0,61%

Neve (EUA) (10) 3,8725 76,0766 5,09%
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Tabela 6. 3 – Rácio entre valores de força de impulso 𝐹 gerada pelos dois sistemas, considerando g=20% 

 

 

Figura 6. 3 - Gráfico com valores de força de tração para os dois sistemas de interface 

Como se verifica na tabela apresentada acima, os valores da força de tração gerada pela lagarta são 

superiores aos da força gerada pelo sistema de interface da roda. O facto de as razões percentuais 

serem superiores a 100% são indicativos de que a lagarta possui uma mobilidade superior à da roda, 

o que vem de acordo com a premissa de que a lagarta é uma melhor solução para sistema de interface 

comparativamente à roda. O gráfico apresentado demonstra visualmente essa diferença, onde seria 

desejável um valor de força de tração o mais alto possível, a lagarta supera-se à roda. 

A diferenciação nos valores de afundamento e resistência ao movimento gera valores de força 

disponível para o deslocamento do veículo superiores para o sistema de lagartas tornando-se, assim, 

possível quantificar a premissa desta dissertação de que o sistema de lagartas tem um desempenho 

mais eficiente em terrenos não-preparados e que a sua integração num veículo de emergência seria 

de todo favorável à sua mobilidade. 

6.1.2.  Equilíbrio plástico 

Numa abordagem direcionada para a mecânica dos solos, foi estudada a força que cada sistema pode 

aplicar ao solo por forma a conseguir deslocar-se sobre ele. Aqui, mais uma vez, assumiu-se que a 

lagarta e a roda podem ser modeladas como uma placa horizontal de dimensões características 

assente no chão. 

F (lagarta) 

[kN]

F (roda) 

[kN]

F (lagarta)/ F 

(roda) [%]

Areia LETE (5) 47,9581 34,6603 138,37%

Areia argilosa 

(Terras altas)
(6) 48,6342 10,0177 485,48%

Areia argilosa 

(Rubicon)
(7) 46,0921 16,5995 277,67%

Areia argilosa 

(North Gower)
(8) 42,9169 13,6771 313,79%

Argila 

(Grenville)
(9) 45,6922 17,4935 261,20%

Neve (EUA) (10) 33,2947 18,8126 176,98%
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Foi possível quantificar a força máxima que pode ser aplicada a um determinado solo sem que este 

faça a interface ficar a escorregar sobre si mesmo (g=0%), ou seja, a força que pode ser aplicada ao 

solo para que um veículo se desloque sobre esse mesmo solo. Valores superiores a essa força iriam 

fazer o solo deslocar-se em vez de se deformar, caso que permite o movimento do veículo como já 

explicado em capítulos anteriores. 

Através do gráfico apresentado na Figura 6. 4 verifica-se que o sistema que apresenta uma força 

superior é o sistema de lagartas, o que significa que, com a integração deste sistema no veículo, seria 

possível aplicar forças superiores para o deslocamento do veículo. Adicionalmente, estes valores 

indicam que a lagarta tem uma mobilidade superior, possibilitando o veículo a atingir velocidades 

superiores ou a mantê-las para estes solos.  

 

Figura 6. 4 – Gráfico com valores de força de equilíbrio plástico 𝐹𝑚𝑎𝑥 

6.1.3.  Forças na interface (drawbar performance) 

Numa abordagem mais completa ao estudo comparativo, na medida em que uma maior quantidade de 

parâmetros foi tida em conta, podem-se observar as reais diferenças entre os dois sistemas de interface 

considerados nesta dissertação. Nesta fase do estudo foi considerado o equilíbrio de forças existente 

na deslocação de um veículo, considerando como sistema a interface veículo-solo. 

Considerando que o desempenho do veículo está relacionado com a força de tração que este consegue 

gerar e tornar disponível para a locomoção, pode-se quantificar o seu desempenho através de 

coeficientes delineados por diversos estudos prévios da matéria. Esta força de tração pode ser vista 

como a força necessária para que um veículo consiga rebocar um objeto com as dimensões e 

características (peso) deste. Esta força na drawbar é vista como a resultante da força de impulso 

transmitida pela interface do veículo subtraindo-se-lhe as resistências inerentes ao movimento, mais 

concretamente, considerando um sistema simples, a resistência aerodinâmica e a resistência ao 

movimento, relacionada com o afundamento. 

O estudo comparativo, em contraste com a quantificação de resultados, irá focar-se apenas na situação 

de escorregamento ideal (g=20%), dado esta ser a situação que melhor simula a realidade, segundo a 

bibliografia encontrada sobre o tema. 
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Tabela 6. 4 – Rácio entre valores de força na drawbar (Fd) disponível para os dois sistemas, para valores de 
escorregamento relativo de 20% 

 

Da Tabela 6. 4 verifica-se que existe uma diferença entre os valores da força de tração disponível entre 

os dois sistemas e para os diferentes tipos de terrenos não-preparados. As diferenças são significativas 

pois enquanto o sistema de lagartas apresenta força na drawbar positiva, isto é, tem capacidade de 

tração, o sistema de rodas apresenta força na drawbar negativa, o que sugere que um veículo com as 

características de peso, resistências inerentes e velocidade enunciadas no capítulo 5.4.3 terá falta de 

tração nos terrenos estudados (terrenos em que será mais provável a locomoção em situações de 

emergência). Esta diferença de força de tração disponível deve-se, essencialmente, ao peso que a 

resistência ao movimento tem no cálculo deste parâmetro. 

A diferença de valores para este parâmetro caracterizador de mobilidade em terrenos não-preparados 

vem, mais uma vez, validar a premissa desta dissertação de que existe interesse no estudo de 

alternativas ao sistema atualmente utilizado. 

Os valores negativos de força de tração útil disponível da roda são indicativos de que este sistema terá 

dificuldade de locomoção para estes terrenos, ou seja, a soma da resistência ao movimento e da 

resistência aerodinâmica é superior à força de impulso na interface (equação 5.17), para a velocidade 

considerada. Num caso prático, considerando um veículo com sistema de interface por rodas a 

deslocar-se sobre terreno preparado a 80 km/h, caso haja uma mudança súbita para um terreno não-

preparado, este veículo irá sofrer uma desaceleração, ou seja, não irá conseguir manter as condições 

de velocidade (80 km/h). 

Outros parâmetros que foram tidos em conta nesta quantificação foram a eficiência de tração e o 

coeficiente de tração os quais mostraram, mais uma vez, uma discrepância de valores entre os dois 

sistemas. A diferença de valores para os dois sistemas (lagarta e roda) verifica-se devido à 

dependência destes à força na drawbar. 

Fd (lagarta) 

[kN]

Fd (roda) 

[kN]

Fd (lagarta)/ 

Fd (roda)

Areia seca (1) 10,1442 -27,4826 -36,91%

Areia argilosa 

(LLL)
(2) 10,6354 -20,5888 -51,66%

Argila pesada 

(WES)
(3) 10,8039 -6,4649 -167,12%

Argila magra 

(WES)
(4) 10,8039 -7,2699 -148,61%

Areia LETE (5) 10,7536 -8,8921 -120,93%

Areia argilosa 

(Terras altas)
(6) 10,3539 -22,2796 -46,47%

Areia argilosa 

(Rubicon)
(7) 10,4311 -30,2217 -34,52%

Areia argilosa 

(North Gower)
(8) 10,7086 -14,6946 -72,87%

Argila 

(Grenville)
(9) 10,6616 -12,7122 -83,87%

Neve (EUA) (10) 6,9314 -65,2727 -10,62%
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Tabela 6. 5 – Rácio entre valores de eficiência de tração dos dois sistemas, para valores de escorregamento 
relativo de 20% 

 

Tabela 6. 6 – Rácio entre valores de coeficiente de tração dos dois sistemas, para valores de escorregamento 
relativo de 20% 

 

6.1.4.  Lagarta vs Roda 

Relativamente à metodologia apresentada para comparação direta entre os dois sistemas de interface, 

verifica-se que a lagarta detém a vantagem relativamente à roda. Dos resultados apresentados no 

5.4.4, nota-se uma razão média entre os valores dos dois sistemas de 42,59%, ou seja, a força de 

tração exibida pelo sistema de roda é apenas 42,59% da força de tração exibida pelo sistema de lagarta. 

Os valores apresentados na Tabela 5. 11 exemplificam precisamente isto pois, enquanto o valor de 

força para a lagarta para areia LETE é de 95,92 kN, a roda apresenta apenas 73% da força da lagarta, 

isto é, 69,32 kN. 

eficiência de 

tracção (lagarta)

eficiência de 

tracção (roda)
Razão

Areia seca (1) 0,8871 -2,4033 -36,91%

Areia argilosa 

(LLL)
(2) 0,9300 -1,8004 -51,66%

Argila pesada 

(WES)
(3) 0,9448 -0,5653 -167,12%

Argila magra 

(WES)
(4) 0,9448 -0,6357 -148,61%

Areia LETE (5) 0,9404 -0,7776 -120,93%

Areia argilosa 

(Terras altas)
(6) 0,9054 -1,9483 -46,47%

Areia argilosa 

(Rubicon)
(7) 0,9122 -2,6428 -34,52%

Areia argilosa 

(North Gower)
(8) 0,9364 -1,2850 -72,87%

Argila 

(Grenville)
(9) 0,9323 -1,1116 -83,87%

Neve (EUA) (10) 0,6061 -5,7079 -10,62%

coeficiente de 

tracção (lagarta)

coeficiente de 

tracção (roda)
Razão

Areia seca (1) 0,1293 -0,3502 -36,91%

Areia argilosa 

(LLL)
(2) 0,1355 -0,2623 -51,66%

Argila pesada 

(WES)
(3) 0,1377 -0,0824 -167,12%

Argila magra 

(WES)
(4) 0,1377 -0,0926 -148,61%

Areia LETE (5) 0,1370 -0,1133 -120,93%

Areia argilosa 

(Terras altas)
(6) 0,1319 -0,2839 -46,47%

Areia argilosa 

(Rubicon)
(7) 0,1329 -0,3851 -34,52%

Areia argilosa 

(North Gower)
(8) 0,1364 -0,1872 -72,87%

Argila 

(Grenville)
(9) 0,1359 -0,1620 -83,87%

Neve (EUA) (10) 0,0883 -0,8317 -10,62%
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Figura 6. 5 – Gráfico com valores de força de tração disponível para os dois sistemas de interface (lagarta e 

roda), para valores de escorregamento relativo de 20% 

Analisando o gráfico acima é possível verificar a vantagem que o sistema de lagartas apresenta 

relativamente ao de rodas no que se refere a força disponível para locomoção. Esta quantificação vem, 

mais uma vez, validar a premissa desta dissertação. Existe interesse em analisar alternativas de 

locomoção para o sistema de interface dos veículos de combate a incêndios florestais, por forma a 

melhorar a sua acessibilidade aos fogos e tornar o seu combate mais eficiente, pelo menos em terrenos 

não-preparados. 

6.1.5.  Semi-lagarta 

Tendo sido verificada a premissa deste texto, segue-se a apresentação duma forma mais eficiente de 

locomoção do veículo em estudo, tendo em conta a missão a que será sujeito. Por outras palavras, 

será feita a apresentação de uma alternativa prática de sistema de interface que apresente resultados 

superiores à existente, bem como a quantificação de valores que suporta a escolha dessa alternativa. 

A metodologia a utilizar nesta quantificação é a relativa a lagartas pois no sistema de interface aqui 

considerado (semi-lagarta) a parte motora é constituída por uma lagarta, de menores dimensões que a 

lagarta integral previamente considerada, e a parte que integra rodas é apenas a parte direcional, não 

sendo, por isso, incluída na quantificação do desempenho do sistema de semi-lagarta.  

O sistema composto por semi-lagartas é um equilíbrio entre as duas tecnologias já expostas e que trará 

a possibilidade de conjugar as vantagens inerentes aos dois sistemas, tanto em terrenos preparados 

(roda superioriza-se) como em terrenos não-preparados (lagarta superioriza-se). 

Os valores de área de contacto considerados foram analisados relativamente a outras alternativas, 

nomeadamente, um comprimento de contacto de 2 metros e 1 metro. Verificou-se que os valores 

tendiam todos eles para a mesma conclusão e que o valores de comprimento de 1,5 metros expunha 

a diferença entre sistemas de interface de forma mais acentuada, podendo tal quantificação ser 

visualizada nos anexos, especificamente no anexo E. 
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Tabela 6. 7 – Valores de afundamento (z0), resistência ao movimento (Rc) e de força de tração (F) para o 
sistema de semi-lagarta, considerando comprimento de contacto l=1,5 m 

 

Considerando a possibilidade de o veículo integrar rodas no eixo frontal e lagartas no eixo traseiro, a 

área de contacto seria uma soma da área de uma roda (considerando apenas um lado da simetria) com 

a área de uma lagarta de dimensões inferiores à lagarta já referida. 

 𝐴𝑠𝑒𝑚𝑖−𝑙𝑎𝑔𝑎𝑟𝑡𝑎 = 𝐴𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐴𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,295 ∗ 0,203322 + 0,295 ∗ 1,5

= 0,5025 𝑚2 

(6.1) 

Tabela 6. 8 - Valores de força de equilíbrio plástico para o sistema de interface de semi-lagarta, considerando 

comprimento de contacto l=1,5 m 

 

z0 [m] Rc [kN]
F [kN] 

(g=20%)

F [kN] 

(g=100%)

Areia seca 1,409E-01 1,5833

Areia argilosa 4,591E-02 0,4045

Argila pesada 

(WES)
4,506E-08 2,4815E-09

Argila magra 

(WES)
9,810E-06 5,3714E-06

Areia LETE 1,252E-02 0,1208 46,1125 47,5564

Areia argilosa 

(Terras altas)
9,609E-02 1,0802 37,7844 50,4643

Areia argilosa 

(Rubicon)
1,070E-01 0,8949 40,2210 45,3099

Areia argilosa 

(North Gower)
2,511E-02 0,2289 35,7073 40,7391

Argila 

(Grenville)
3,123E-02 0,3416 40,4530 45,1443

Neve (EUA) 7,983E-01 9,2941 31,5372 33,4362

Fmax [kN] 

(semi-lagarta)

Areia seca (1) 42,2511
Areia argilosa 

(LLL)
(2) 44,3664

Argila pesada 

(WES)
(3) 87,5814

Argila magra 

(WES)
(4) 63,2104

Areia LETE (5) 47,9954
Areia argilosa 

(Terras altas)
(6) 53,9978

Areia argilosa 

(Rubicon)
(7) 46,8051

Areia argilosa 

(North Gower)
(8) 42,3650

Argila 

(Grenville)
(9) 46,5036

Neve (EUA) (10) 33,9481
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Tabela 6. 9 – Valores de força de impulso disponível (Fd), potência na drawbar (Potd), eficiência de tração e de 
coeficiente de tração para o sistema de semi-lagarta, considerando comprimento de contacto l=1,5 m 

 

Fazendo, mais uma vez, uma análise comparativa verifica-se que estes valores, que representam a 

mobilidade do veículo com este sistema de interface (semi-lagarta), são superiores aos valores do 

sistema de rodas, mas inferiores aos do sistema de lagartas. Daqui resulta que o sistema de semi-

lagarta tem vantagens sobre o sistema atualmente utilizado em veículos de combate a incêndios.  

Pode-se concluir que a tecnologia da semi-lagarta poderá representar o equilíbrio entre as duas 

tecnologias estudadas ao longo deste projeto, ou seja, concilia as vantagens, relativamente a área de 

contacto, da roda em terreno preparado com as vantagens da lagarta em terreno não-preparado. Os 

gráficos que demonstram a comparação dos valores entre os três sistemas considerados na 

quantificação de mobilidade de um veículo encontram-se apresentados abaixo e no anexo F desta 

dissertação. 

 

Figura 6. 6 - Gráfico com valores de afundamento (z0) para os três sistemas de interface 

Fd [kN] Pd [KW]

eficiência 

de 

tracção

coeficiente 

de tracção

Areia seca 9,2206 171,7441 0,8063 0,1175

Areia argilosa 

(LLL)
10,3994 193,7005 0,9094 0,1325

Argila pesada 

(WES)
10,8039 201,2355 0,9448 0,1377

Argila magra 

(WES)
10,8039 201,2354 0,9448 0,1377

Areia LETE 10,6831 198,9855 0,9342 0,1361

Areia argilosa 

(Terras altas)
9,7238 181,1163 0,8503 0,1239

Areia argilosa 

(Rubicon)
9,9090 184,5674 0,8665 0,1263

Areia argilosa 

(North Gower)
10,5750 196,9724 0,9248 0,1347

Argila 

(Grenville)
10,4623 194,8726 0,9149 0,1333

Neve (EUA) 1,5098 28,1227 0,1320 0,0192
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Figura 6. 7 – Gráfico com valores de resistência ao movimento (Rc) para os três sistemas de interface 

 

Figura 6. 8– Gráfico com valores de força de tração (F) para os três sistemas de interface 

Tabela 6. 10 - Comparação entre valores de força de tração gerada pelos três sistemas 

 

Tabela 6. 11 – Comparação entre valores de força na drawbar gerada pelos três sistemas 

 

F (lagarta) 

[kN]

F (roda) 

[kN]

F (semi-

lagarta) [kN]

Areia LETE (5) 47,9581 34,6603 46,1125

Areia argilosa 

(Terras altas)
(6) 48,6342 10,0177 37,7844

Areia argilosa 

(Rubicon)
(7) 46,0921 16,5995 40,2210

Areia argilosa 

(North Gower)
(8) 42,9169 13,6771 35,7073

Argila 

(Grenville)
(9) 45,6922 17,4935 40,4530

Neve (EUA) (10) 33,2947 18,8126 31,5372

Fd (lagarta) 

[kN]

Fd (roda) 

[kN]

Fd (semi-

lagarta) [kN]

Areia LETE (5) 10,7536 -8,8921 10,6831

Areia argilosa 

(Terras altas)
(6) 10,3539 -22,2796 9,7238

Areia argilosa 

(Rubicon)
(7) 10,4311 -30,2217 9,9090

Areia argilosa 

(North Gower)
(8) 10,7086 -14,6946 10,5750

Argila 

(Grenville)
(9) 10,6616 -12,7122 10,4623

Neve (EUA) (10) 6,9314 -65,2727 1,5098
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6.1.6.  Apresentação de alternativa 

Com base nas conclusões expostas ao longo deste texto torna-se possível quantificar a superioridade 

de um sistema de semi-lagartas relativamente ao de rodas no que diz respeito à tração útil que cada 

sistema é capaz de gerar e consequentemente da sua mobilidade em terenos não-preparados. 

Como visto previamente neste texto, a semi-lagarta apresenta vantagens em terrenos não-preparados 

e a roda apresenta vantagens de tração em terrenos preparados, isto advém dos valores de área de 

contacto de cada sistema. Por outras palavras, em terrenos de atrito reduzido (terrenos não-

preparados) uma maior área de contacto permite mobilidade mais eficiente, já em terrenos de atrito 

elevado uma área de contacto maior irá resultar em atritos na interface superiores, resultando numa 

menor velocidade de translação do veículo. Como a área de contacto foi definida como o parâmetro 

mais relevante nesta comparação, cabe ao autor apresentar a sua interpretação de resultados e 

perspetivar um sistema que permita contornar esta situação. 

Apresenta-se aqui uma solução que permite encontrar o equilíbrio entre as duas distintas tecnologias, 

a lagarta e a roda, ou seja, que permita a utilização de um sistema de interface por rodas em terrenos 

preparados e por lagartas em terrenos não-preparados. Um sistema semelhante foi já usado no 

passado (capítulo 2.3.3), na forma da lagarta kégresse ou semi-lagarta. A solução, aqui apresentada, 

irá integrar uma variante à semi-lagarta, a qual permitirá ter a área de contacto ideal para as duas 

situações distintas, terrenos não-preparados e terrenos preparados, ou seja, permitirá ter uma área de 

contacto variável. 

Virando atenções para o processo de fabrico de um camião de bombeiros, estes começam a sua vida 

como um chassis de um camião normal, o qual é posteriormente configurado por módulos segundo a 

encomenda. Considerando como exemplo prático o escolhido para o estudo aqui presente, uma 

empresa como a Jacinto adquire um chassis de um camião MAN TGM 13900, este chassis é 

configurado com diversas componentes que lhe permitem tornar-se num veículo de combate a 

incêndios.  

Considerando as conclusões desta dissertação, propõe-se uma alternativa de fabrico, ou seja, trocar o 

chassis normal por um chassis que integre um eixo tandem, eixo que se mova verticalmente, como é o 

caso do chassis do camião Volvo FMX [31] e configurá-lo para ser um veículo de emergência. 

A introdução de um eixo intermédio móvel permitirá ao veículo apresentar valores de área idênticos ao 

sistema de rodas e valores de área semelhantes ao de lagartas, conforme a conveniência. Apesar de 

não serem valores de tração iguais aos da lagarta, a semi-lagarta apresenta valores de mobilidade na 

mesma ordem de grandeza, o que representa uma melhoria considerável relativamente ao sistema de 

rodas. Isto será conseguido através do levantamento do eixo intermédio, o que irá permitir a variação 

de área de contacto da interface veículo-solo, sem que sejam necessárias grandes alterações ao 

projeto do carro de combate a incêndios. 

Mais ainda, seria de considerar a integração de polias dentadas em vez da estrutura de interface 

atualmente utilizada, o sistema jante-roda. Esta nuance permitirá aplicar os conceitos estudados ao 
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longo deste projeto, ou seja, permitirá a inclusão de um rastro suportado pelas polias a introduzir no 

eixo traseiro e intermédio (tandem), com todas as vantagens já enunciadas aqui. 

Apresenta-se, seguidamente, o sistema modelado em software apropriado tendo em conta os 

parâmetros considerados ao longo desta dissertação, ou seja, considerando a velocidade e carga 

nominal tida em conta no decorrer deste texto, bem como todos os parâmetros dimensionais do sistema 

de interface estudado e concebido.  

Do estudo aqui exposto concluiu-se que a abordagem a seguir seria a utilização de uma corrente tripla, 

por forma a permitir a transmissão das forças necessárias à situação de mobilidade desejada. Essa 

corrente, bem como a respetiva polia, teria de ser dimensionada segundo os critérios do fabricante 

apresentados nos anexos desta dissertação, por forma a poder dimensioná-la segundo os valores 

dimensionais desejados, anexo G [64, 66]. 

𝐷 = 1043,5 𝑚𝑚 𝑝 = 50,8 𝑚𝑚 𝑍 = 21 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Largura do sistema de interface: 𝑏 = 295 𝑚𝑚 

Distância entre eixos: 𝐶 = 3600 𝑚𝑚 (dianteiro e traseiro), 𝐶 = 1500 𝑚𝑚 (intermédio e traseiro): 

As imagens seguidamente apresentadas são representativas da interpretação do autor desta 

dissertação aos resultados e conclusões aqui expostos. Foi feita a modelação por forma a melhor expor 

as ideias envolvidas no conceito de alternativa de sistema de interface apresentado. Em primeiro lugar 

considerou-se a opção de lagarta dimensionada segundo uma corrente, de acordo com as conclusões 

expostas no capítulo 4.3.2. 

Como é possível depreender das imagens abaixo, o chassis com integração de eixo tandem permite o 

levantamento desse eixo verticalmente. Isto irá possibilitar a variação da área de contacto com o solo 

e consequentemente transitar entre um sistema com área de contacto idêntica a um sistema de 4 rodas 

e um sistema com área de contacto de uma semi-lagarta, ou seja, a área de contacto com o solo, neste 

caso, seria o total da soma entre a área das duas rodas dianteiras e das duas lagartas traseiras segundo 

os valores estudados ao longo deste projeto. 

 

Figura 6. 9 – Apresentação de alternativa de sistema de interface idealizada e modelada em SolidWorks 
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Figura 6. 10 – Interface de alternativa de sistema de interface idealizada e modelada assente no solo 

A imagem apresentada acima é representativa da situação onde o eixo tandem (eixo intermédio) se 

encontra na sua posição de menor cota. Isto significa que a área de contacto da interface veículo-solo 

será a área da a semi-lagarta idealizada segundo a equação 6.1, tendo as suas características sido 

quantificadas no capítulo 6.1.5. Consequentemente, a mobilidade da alternativa modelada será 

superior à do sistema de interface atualmente utilizado, a roda. Esta situação seria de considerar para 

a locomoção em terrenos não-preparados do carro de combate a incêndios. 

 

Figura 6. 11 – Interface de alternativa de sistema de interface idealizada e modelada subida relativamente ao 
solo 

Na situação representada na imagem Figura 6. 11, a área de contacto da interface será semelhante à 

de um sistema de rodas, como o atualmente utilizado nos carros de combate a incêndios. Este conceito 

permite que o veículo consiga apresentar mobilidade semelhante à que o sistema de interface por rodas 

apresentaria no caso de locomoção em terrenos preparados. 

De salientar que as imagens apresentadas advêm de um trabalho de dimensionamento e modelação 

feito pelo autor desta dissertação, modelação essa feita em SolidWorks. Este trabalho tem a utilidade 

de apresentação visual do conceito idealizado e que adveio da interpretação dos resultados da 

quantificação de mobilidade expostos ao longo deste texto.  
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7. Conclusões 

Sendo que o presente capítulo representa o culminar de todo o trabalho, é de todo relevante abordar 

os resultados que foram obtidos ao longo do trabalho e que têm relevância para elaborar conclusões 

relativas à premissa desta dissertação. 

No que toca ao estado da arte, é possível concluir que este tema já foi abordado uma pluralidade de 

vezes e sempre na direção de melhorar a interface para obtenção de melhores desempenhos em 

terrenos não-preparados. 

Mais ainda, foi possível verificar que os incêndios florestais em maior parte são verificados em zonas e 

situações onde é necessário recorrer a locomoção com difícil acesso. Exemplo disso são os matos e 

florestas, os quais são os mais afetados por incêndios como foi previamente apresentado. 

A premissa de que existe margem para considerar uma melhoria do sistema de interface de veículos 

de combate a incêndios foi validada, tendo esta sido concluída através de uma quantificação específica 

ao tema de mobilidade em terrenos não-preparados, missão a que está sujeito o tipo de veículos em 

questão. 

A quantificação produziu resultados que apoiam um sistema de interface veículo-solo alternativo ao 

atualmente utilizado pelos serviços de emergência a fogos florestais. Daqui verifica-se também uma 

margem para interpretação crítica dos resultados por forma a escolher a melhor forma de melhoramento 

do sistema de interface atual, ou seja, os resultados obtidos nesta dissertação indicam que existe mais 

do que uma alternativa com capacidade de melhorar a mobilidade em terrenos não-preparados do 

veículo de combate a incêndios. 

A situação de um veículo de combate a incêndios foi escolhida devido à missão inerente a estes: 

locomoção maioritariamente em solos de atrito reduzido (floresta) e uma necessidade de capacidade 

de carga elevada (tanque de agente extintor). 

Finalmente, a alternativa proposta foi verificada para os parâmetros operacionais da missão a que, 

atualmente, estes veículos são sujeitos e os resultados validaram a direção seguida neste trabalho. 

 

7.1. Sugestões para trabalhos futuros 

O presente trabalho apresenta uma análise preliminar de viabilidade do conceito idealizado e 

apresentado, sendo ainda necessário um estudo complementar inerente ao projeto aqui apresentado. 

Existe, além do que foi apresentado nesta dissertação, necessidade de fazer o estudo do projeto 

mecânico da alternativa proposta. Mais ainda, é necessário o estudo estrutural da alternativa, dado 

apenas ter sido apresentada como resultado da interpretação do autor aos resultados obtidos ao longo 

da dissertação. 

Adicionalmente, tendo em conta que existem diferentes interpretações possíveis da quantificação aqui 

apresentada, pode ser de interesse futuro estudar a possibilidade de integrar rodas intermédias de 
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estrada (bogey wheels) ao sistema alternativo de interface. Isto porque, como verificado nesta 

dissertação, as vantagens inerentes à utilização de rodas auxiliares ao contacto na interface são 

significativas, podendo, mesmo, melhorar o desempenho do sistema de interface e a mobilidade do 

veículo. 

Por último, seria vantajoso a elaboração de um protótipo de um sistema alternativo antes de considerar 

a sua integração na frota de veículos de combate a fogos. 

Antecedendo a integração da alternativa na frota de veículos de combate a incêndios, uma análise 

económica deverá ser elaborada, tendo em conta a manutenção inerente ao sistema e os custos do 

projeto apresentado, sejam eles custos de produção das componentes ou os custos de alteração de 

chassis (caso seja considerada a alternativa proposta). 

O interesse deste trabalho não se esgota no seu propósito académico, uma vez que poderá ter uma 

aplicação prática no projeto de veículos de emergência utilizado pelos Bombeiros. Daí a justificação de 

abordar o estudo de todos os pontos expostos no presente capítulo e anteriores.
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Anexos 

Anexo A – Fatores para dimensionamento de correias e correntes 

• Correia (timing belt) 

 

Figura A. 1 – Tabela com fatores de seleção para correia timing belt [62] 

 

Figura A. 2 – Guia de seleção do passo da correia [62] 
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• Corrente 

 

Figura A. 3 – Tabela com fatores de seleção para corrente [64] 

 

Figura A. 4 – Gráfico de avaliação de correntes por Renold [64] 
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Anexo B – Metodologias de quantificação empíricas 

Os parâmetros adimensionais envolvidos no cálculo do índice de mobilidade, para os dois sistemas 

de interface, são, aqui, apresentados segundo a bibliografia [1]. 

Metodologia do índice de mobilidade 

• Lagarta 

𝑀𝐼 = (
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙ç𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢
+ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

− 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜) ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 =
𝑊 [𝑙𝑏]

𝐴 [𝑖𝑛2]
= 10,7221 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 = 1,0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑊 < 50000 𝑙𝑏 (222,4 𝑘𝑁) 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 =
𝑏𝑡𝑖  [𝑖𝑛]

100
= 0,11614 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙ç𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢 = 1,0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 < 3,8 𝑐𝑚 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝑊 [𝑙𝑏]/10

(𝑁𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) ∗ (𝐴𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑎𝑟𝑡𝑎  [𝑖𝑛2])
 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 =
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 [𝑖𝑛]

10
= 4,378 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 1,0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑜𝑡 ≥ 10 ℎ𝑝/𝑡𝑜𝑛 𝑃𝑜𝑡

𝑊
=

290 [ℎ𝑝]

13 + 3 [𝑡𝑜𝑛]
= 18,125 ℎ𝑝/𝑡𝑜𝑛 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 = 1,0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 

Peso: 𝑊 = 35286,0116 𝑙𝑏 

Área de contacto (duas lagartas): 𝐴 = 141,732 ∗ 11,641 ∗ 2 = 3299,8 𝑖𝑛2 

Largura da lagarta: 𝑏𝑡𝑖 = 11,614 𝑖𝑛 

Altura de contacto (clearance): ℎ = 43,78 𝑖𝑛 

Considerando que o sistema de lagartas não possui nenhuma roda de estrada, ou seja, que o contacto 

com o solo é suportado meramente pelas rodas dentadas nas extremidades do rastro, chega-se a um 

valor de índice de mobilidade (adimensional) com o qual se pode tecer conclusões comparativas dos 

dois sistemas de interface. 

𝑀𝐼 = (
10,6934 ∗ 1

0,11614 ∗ 1
− 4,378) ∗ 1 ∗ 1 = 92,37 

O valor de VCI é dependente do valor previamente calculado de MI e é apenas considerado para um 

número elevado de passagens, já que não teria interesse comentar sobre o desempenho de um veículo 

com apenas uma passagem por um determinado terreno. 

𝑉𝐶𝐼50 = 19,27 + 0,43 ∗ 𝑀𝐼 −
125,79

𝑀𝐼 + 7,08
= 57,72 
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• Roda 

𝑀𝐼 = (
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑛𝑒𝑢 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙ç𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢
+ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎

− 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜) ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 =
𝑊 [𝑙𝑏]

𝑏𝑡𝑖,𝑝𝑛𝑒𝑢[𝑖𝑛] ∗ 𝑅 [𝑖𝑛] ∗ 𝑁𝑝𝑛𝑒𝑢𝑠

= 18,4884 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 = 0,278 ∗
𝑊 [𝑘𝑖𝑝𝑠]

𝑁𝑒𝑖𝑥𝑜𝑠

− 3,115 = 1,78975 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑊 > 20000 𝑙𝑏 (88,9 𝑘𝑁) 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑛𝑒𝑢 =
10 + 𝑏𝑡𝑖,𝑝𝑛𝑒𝑢 [𝑖𝑛]

100
= 0,21614 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙ç𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢 = 1,0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 =
𝑊 [𝑘𝑖𝑝𝑠]

𝑁𝑒𝑖𝑥𝑜𝑠 ∗ 2
= 8,8215 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 =
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 [𝑖𝑛]

10
= 4,378 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 1,0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑜𝑡 ≥ 10 ℎ𝑝/𝑡𝑜𝑛 𝑃𝑜𝑡

𝑊
=

290 [ℎ𝑝]

13 + 3 [𝑡𝑜𝑛]
= 18,125 ℎ𝑝/𝑡𝑜𝑛 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 = 1,0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 

Peso: 𝑊 = 35286,0116 𝑙𝑏 = 35,2860 𝑘𝑖𝑝𝑠 

Largura da roda: 𝑏 = 11,614 𝑖𝑛 

Raio primitivo da roda: 𝑟 = 41,083 𝑖𝑛 

Número de rodas: 𝑁𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠 = 4 

Número de eixos: 𝑁𝑒𝑖𝑥𝑜𝑠 = 2 

Altura de contacto: 𝑐 = 43,78 𝑖𝑛 

𝑀𝐼 = (
18,4884 ∗ 1,78975

0,21614 ∗ 1
+ 8,8215 − 4,378) ∗ 1 ∗ 1 = 157,54 

𝑉𝐶𝐼50 = (28,23 + 0,43 ∗ 𝑀𝐼 −
92,67

𝑀𝐼 + 3,67
) = 95,40 

  



 

E 
 

Metodologia da pressão média máxima (MMP) 

• Rastro sobre rodas rígidas 

𝑀𝑀𝑃 =
1,26 ∗ 𝑊

2𝑁𝑏𝑜𝑔𝑒𝑦𝐴𝑙𝑏√𝐷 ∗ 𝑡𝑡

=
97150,2

𝑁𝑏𝑜𝑔𝑒𝑦

 [𝑘𝑃𝑎] 

• Rastro sobre rodas pneumáticas 

𝑀𝑀𝑃 =
0,5𝑊

2𝑁𝑏𝑜𝑔𝑒𝑦𝑏√𝐷 ∗ 𝑓𝑡

=
1302,15

𝑁𝑏𝑜𝑔𝑒𝑦

 [𝑘𝑃𝑎] 

 

Figura A. 5 – Valores desejáveis para MMP [1] 

Despreza-se, à partida, o sistema de lagartas enumerado como primeira devido à quantidade elevada 

de rodas de estrada necessárias para que a mobilidade do veículo seja assegurada, 

 o valor de rodas de estrada seria 𝑛𝑟 ≥ 324, o que é um valor irreal para as dimensões do veículo a 

considerar. 

Logo, tendo em conta os valores tabelados para este parâmetro empírico, podemos concluir que a 

melhor opção para um veículo com as características enumeradas é a segunda e com pelo menos 5 

rodas de estrada (bogey-wheels). 

𝑀𝑀𝑃 ≤ 300 ⇔
1302,15

𝑁𝑏𝑜𝑔𝑒𝑦

≤ 300 ⇔ 𝑁𝑏𝑜𝑔𝑒𝑦 ≥ 4,3405 → 𝑛𝑟 ≥ 5 
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Anexo C – Distribuição de pressão normal no sistema de interface baseado em lagartas 

 

Figura A. 6 – Distribuição de pressão normal idealizada para um veículo rastreado [1] 

(a) 
𝑠

𝑠𝑚𝑎𝑥
= 1 − 𝑒−𝑗/𝐾 

 

(b) 𝑝 =
𝑊

𝑏𝑙
∗ (1 + cos

2𝑛𝜋𝑥

𝑙
) 

 

(c) 𝑝 =
2𝑊

𝑏𝑙
∗

𝑥

𝑙
 

 

(d) 𝑝 =
2𝑊

𝑏𝑙
∗

(𝑙−𝑥)

𝑙
 

 

(e) 𝑝 =
𝑊

𝑏𝑙

𝜋

2
sin

𝜋𝑥

𝑙
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Anexo D – Valores de coeficiente de deformação de corte para diversos solos não-preparados 

 

Figura A. 7 – Parâmetros caracterizadores do comportamento de corte de um terreno com neve [2] 

 

Figura A. 8 – Parâmetros caracterizadores do comportamento de corte de um terreno argiloso [2] 

 

Figura A. 9 – Parâmetros caracterizadores do comportamento de corte de um terreno arenoso [2] 
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Anexo E – Quantificação de mobilidade para semi-lagarta 

Tabela A. 1 – Valores de afundamento (z0), resistência da polia ao movimento (Rc), de força de tração (F), força 
de impulso disponível (Fd), eficiência de tração e de coeficiente de tração para o sistema de semi-lagarta, 

considerando comprimento de contacto l=1 m 

 

Tabela A. 2 – Valores de afundamento (z0), resistência da polia ao movimento (Rc), de força de tração (F), força 
de impulso disponível (Fd), eficiência de tração e de coeficiente de tração para o sistema de semi-lagarta, 

considerando comprimento de contacto l=2 m 

  

  

z0 [m] Rc [kN]
F [kN] 

(g=20%)

F [kN] 

(g=100%)

F [kN] 

(g=0%)

Areia seca 2,036E-01 2,3750

Areia argilosa 8,193E-02 0,6068

Argila pesada 

(WES)
1,019E-06 3,7222E-09

Argila magra 

(WES)
7,449E-05 8,0571E-06

Areia LETE 2,091E-02 0,1812 45,0292 47,1864 47,7257

Areia argilosa 

(Terras altas)
1,389E-01 1,6202 31,4087 48,3551 53,3132

Areia argilosa 

(Rubicon)
1,977E-01 1,3423 36,6716 44,1499 46,0374

Areia argilosa 

(North Gower)
4,376E-02 0,3433 31,9606 39,2499 41,0994

Argila 

(Grenville)
4,665E-02 0,5124 37,1921 44,1177 45,8604

Neve (EUA) 1,028E+00 13,9411 30,2687 33,1093 33,8195

Fd [kN] Pd [KW]

eficiência 

de 

tracção

coeficiente 

de tracção

8,4289 156,9984 0,7371 0,1074

10,1971 189,9330 0,8917 0,1299

10,8039 201,2355 0,9448 0,1377

10,8039 201,2353 0,9448 0,1377

10,6227 197,8605 0,9289 0,1354

9,1837 171,0568 0,8031 0,1170

9,4616 176,2333 0,8274 0,1206

10,4606 194,8408 0,9147 0,1333

10,2915 191,6911 0,9000 0,1311

-3,1372 -58,4337 -0,2743 -0,0400

z0 [m] Rc [kN]
F [kN] 

(g=20%)

F [kN] 

(g=100%)

F [kN] 

(g=0%)

Areia seca 1,084E-01 1,1875

Areia argilosa 3,044E-02 0,3034

Argila pesada 

(WES)
4,929E-09 1,8611E-09

Argila magra 

(WES)
2,328E-06 4,0286E-06

Areia LETE 8,697E-03 0,0906 46,7501 47,8373 48,1092

Areia argilosa 

(Terras altas)
7,398E-02 0,8101 41,8361 51,7623 54,2867

Areia argilosa 

(Rubicon)
6,918E-02 0,6712 42,2985 46,1628 47,1289

Areia argilosa 

(North Gower)
1,693E-02 0,1717 38,0734 41,9336 42,8989

Argila 

(Grenville)
2,349E-02 0,2562 42,3314 45,8862 46,7749

Neve (EUA) 6,669E-01 6,9706 32,2172 33,6453 34,0024

Fd [kN] Pd [KW]

eficiência 

de 

tracção

coeficiente 

de tracção

9,6164 179,1169 0,8409 0,1225

10,5005 195,5842 0,9182 0,1338

10,8039 201,2355 0,9448 0,1377

10,8039 201,2354 0,9448 0,1377

10,7133 199,5480 0,9368 0,1365

9,9938 186,1461 0,8739 0,1273

10,1328 188,7344 0,8861 0,1291

10,6323 198,0381 0,9298 0,1355

10,5477 196,4633 0,9224 0,1344

3,8334 71,4009 0,3352 0,0488
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Anexo F – Comparação de mobilidade para os três diferentes sistemas de interface 

 

Figura A. 10 - Gráfico com valores de força de equilíbrio plástico 𝐹𝑚𝑎𝑥 para os três sistemas de interface 

Tabela A. 3 – Comparação entre valores de eficiência de tracção dos três sistemas 

 

Tabela A. 4– Comparação entre valores de coeficiente de tracção dos três sistemas  

  

eficiência de 

tracção (lagarta)

eficiência de 

tracção (roda)

eficiência de tracção 

(semi-lagarta)

Areia LETE (5) 0,9404 -0,7776 0,9342

Areia argilosa 

(Terras altas)
(6) 0,9054 -1,9483 0,8503

Areia argilosa 

(Rubicon)
(7) 0,9122 -2,6428 0,8665

Areia argilosa 

(North Gower)
(8) 0,9364 -1,2850 0,9248

Argila 

(Grenville)
(9) 0,9323 -1,1116 0,9149

Neve (EUA) (10) 0,6061 -5,7079 0,1320

coeficiente de 

tracção (lagarta)

coeficiente de 

tracção (roda)

coeficiente de tracção 

(semi-lagarta)

Areia LETE (5) 0,1370 -0,1133 0,1370

Areia argilosa 

(Terras altas)
(6) 0,1319 -0,2839 0,1319

Areia argilosa 

(Rubicon)
(7) 0,1329 -0,3851 0,1329

Areia argilosa 

(North Gower)
(8) 0,1364 -0,1872 0,1364

Argila 

(Grenville)
(9) 0,1359 -0,1620 0,1359

Neve (EUA) (10) 0,0883 -0,8317 0,0883
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Anexo G – Valores de dimensionamento dos elos de uma corrente [64] 

 

 

 

Figura A. 11 – Valores dimensionais dos elos da corrente a dimensionar [64] 

Valores de dimensionamento de polia de uma corrente [64, 66] 

 

Figura A. 12 – Tabela de 
seleção do material da polia 

[64] 

 

 

 

 

Figura A. 13 – Valores dimensionais da polia a dimensionar [66] 

 

 


