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Dimensionamento Esteira Traktor - Avançado 
Diretrizes de projeto para esteira de 0,8m de comprimento. 

Neste documento trataremos do dimensionamento de um sistema de esteiras tipo 

tanque utilizando-se de um kit de 0,8m de esteiras Traktor, uma coroa com 15 dentes e duas 

rodas de apoio de 65mm. Todos estes itens podem ser adquiridos na loja da RoboCore em 

www.robocore.net e servirão de base para este exemplo de cálculo.  

Conceitos Iniciais. 

As esteiras Traktor seguem os mesmos 

padrões de forma e cálculo que as correntes de 

rolos (fig.01) . Para nosso exemplo de 

dimensionamento, vamos precisar apenas de 

informações referentes ao passo e número de 

dentes da coroa, bem como o número de 

elementos ou o comprimento da esteira que 

iremos montar. 

  

Cálculo de Centros por Fórmula. 

Destas vez não será possível fazer este cálculo por fórmula, visto que as fórmulas 

consideram um sistema de 2 coroas (roda+coroa). Como iremos desenvolver um projeto com 

3 coroas (2rodas+coroa), será mais claro a execução por desenho.  

Cálculo de Centros por Desenho. 

Este é um método visual de cálculo, que auxiliará em montagens paramétricas por 

computador e posicionamento de peças. É o mais recomendado em montagens complexas. 

Vamos precisar dos seguintes dados: 

• Passo: 20mm 

• Número de dentes da coroa: 15 

• Número de rodas de apoio: 2 

• Perímetro total da esteira: 0,8m = 800mm 
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Fig.01: Coroa e corrente de rolos

https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fwww.robocore.net
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Antes de iniciar o desenho, precisamos definir qual será a forma de nosso protótipo. 

Existem diversos modelos (fig.02) com aplicações diferentes de esteiras; 

Modelo A : O mais simples de ser construído, usado na maioria dos projetos robóticos. 

Modelo B : Desenvolvido para subir escadas e ultrapassar terrenos complexos, sua 

esteira frontal possui controle de ângulo através de motores independentes. Permite que o 

robô se desvire ou se posicione melhor sobre escombros. Esta é uma construção 

mecanicamente complexa, que muitas vezes pode ser solucionada de forma mais simples pelo 

modelo C ou D. 

Modelo C  e D : Os mais utilizados por tanques militares e veículos de assalto, devido 

a seus lados angulados, permitem escalar objetos e ultrapassar terrenos acidentados. O 

modelo C possui um centro de gravidade mais baixo, embora tenha apenas um lado com 

rampa para avançar sobre aclives. Já o modelo D por possuir duas inclinações, não vê 

problema para se locomover em qualquer direção, embora sua construção eleve o centro de 

gravidade do solo. Entretanto, para os casos onde é desejado que protótipo fi que o mais 

afastado possível do chão, a opção D é a mais viável. 

Modelo E : Muito comum em tratores agrícolas e máquinas  de terraplanagem. Este 

modelo foca em manter a maior área possível em contato com o solo, garantindo máxima 

tração e mínima compressão do solo. Neste modelo a roda elevada normalmente é a coroa 

motora.  

Para nosso exemplo de veículo esteirado, vamos escolher o modelo C, pois ele se 

adequará melhor a nossa proposta. 

Com estas informações podemos iniciar nosso desenho, vamos usar polígonos como 

referência para simbolizar as rodas e coroa.  

Como a coroa motora possui 15 dentes, vamos gerar uma forma geométrica de 15 faces 

para ela. Posteriormente, adotaremos que cada face tenha o comprimento do passo da 

corrente, ou seja: 20mm.  
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A B C D E
Fig.02: Padrões comuns de esteiras
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Para a roda de apoio, usaremos o truque de considerar ela 

uma coroa de 12 dentes, então vamos adotar para a roda de 

apoio um polígono de 12 faces (fig.03). 

Iniciaremos desenhando os três polígonos. Como vamos 

seguir o modelo C de veículo esteirado, vamos deixar os dois 

polígonos de 12 faces alinhados pelo centro, criando nossa base. 

Além disso, deixaremos a coroa motora de 15 dentes acima, 

gerando nosso ângulo de ataque. 

Com os sólidos em posição, trace uma linha unindo o último vértice ao seguinte da 

montagem, simbolizando a continuação da esteira.  No início seu desenho não vai ter muita 

proporção, mas após isso vá modificando as cotas até que chegue à configuração desejada. 

Após algumas iterações, vamos chegar a um desenho próximo deste (fig.04): 

E agora? Como definir as distâncias de centros e fechar as cotas nos valores corretos? 

Veja que neste desenho temos 6 elementos de corrente tocando a curva C, 2 elementos 

na curva B e 8 elementos na curva A. Como nosso passo é de 20mm, temos: 

	 	 (6 + 2 + 8) x 20mm = 320mm 

Sendo que nossa corrente tem 800mm de comprimento, temos; 

	 	 800mm - 320mm = 480mm livres 
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Fig.03: Polígono de 12 faces.
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Estes 480mm deverão ser divididos entre as linhas; a', b' e c'. Para esta divisão não há 

regra, a mesma deve ser feita da forma que melhor adequar ao seu desenho.   

Assim, algumas referências devem ser tomadas com base nas peças que dispõe e de 

acordo com o projeto que pretende desenvolver.  

Vamos adotar que precisamos afastar a coroa motora (A) da linha de centro das rodas 

da base (B) em 65mm no eixo y. Isso porque iremos montar um redutor de velocidades nesta 

coroa e um suporte, e precisamos desta distância. 

E para que A e B não fiquem muito próximas e consigamos o ângulo de ataque que 

queremos, vamos deixá-las com 70mm entre centros no eixo x.  

Com estas medidas tomadas, e as rodas B e C alinhadas no eixo x, as distâncias de a’, b’ 

e c’ serão apenas consequência de ajuste. Executando a soma delas teremos: 

	 	 a'+b'+c' = 240+160+80 = 480mm 

Mas isso não quer dizer que precisamos tomar as medidas da forma como foi feito. 

Uma outra opção seria definir o ângulo de ataque da esteira e deixar ele fixo, juntamente 

com a altura da coroa motora, e posteriormente variar as outras cotas para chegar na 

configuração desejada. 

  

Seguindo nosso exemplo, para a distância entre centros das coroas B e C, basta somar a 

linha da base e dois meios elos da esteira, ou seja 10mm cada lado:  

	 	 b’+(2 x 10mm) = 160mm + 20mm = 180mm 

	 	 logo, 180mm de distância entre centros das rodas B e C. 

Agora podemos prosseguir! 
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Conferência e Visualização da Montagem. 

Com as informações dispostas anteriormente já é possível dar prosseguimento ao 

projeto do seu  veículo tanque com esteiras Traktor.  

Porém, muitas vezes o uso de polígonos não fica muito claro de se visualizar, sobretudo 

quando usamos eles nos lugares das rodas, e você deve estar se perguntando como isso seria 

representado em uma montagem real. 

Então, vejamos a próxima ilustração (fig.05): 

Como você pode ver, todos os pinos da corrente estão posicionados sobre os vértices dos 

polígonos, desta forma estamos usando eles como guia para nossa montagem e conferência. 

Sistemas de correntes de rolos se baseiam em polígonos, visto o fato que os elos são 

rígidos e preenchem a circunferência das coroas de maneira truncada. Assim, esta forma 

geométrica dita o desenho de coroas em sistemas de correntes. 

Observando o desenho também é possível ver que não houve sobreposição de 

elementos, o que confirma nossa montagem. 

Pois bem, e como será posicionada a coroa motora e as rodas de apoio?  

As coroas são compostas de dentes, estes deverão ficar entre os vértices do polígono. 

Afinal, podemos pensar que em cada vértice do polígono existe um eixo, e nele um rolo. 

Segundo dados das esteiras, os rolos possuem: 

• Diâmetro do rolo: 10mm 
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Fig.05: Vértices sobre eixos.
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Estes roletes devem ficar entre os dentes. Por isso a coroa será posicionada entre eles, da 

seguinte forma (fig.06):  

Nesta figura fica claro o engrenamento da coroa bem como o apoio completo das rodas 

sobre a esteira, confirmando que a roda de apoio de 65mm encaixa perfeitamente com os 

valores do polígono de 12 faces. 

Com isso concluímos o dimensionamento deste sistema. 
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Fig.06: Montagem da coroa e rodas de apoio.

Fig.07: Vista geral
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Informações Complementares: 

  

Velocidade da Esteira: 

Para obter a velocidade final teórica de nosso veículo, podemos utilizar a fórmula de 

velocidade da corrente, dada abaixo:  

Onde: 

Vc = Velocidade da corrente (m/s) 

Z1 = Número de dentes da coroa motora 

t = Passo (mm) 

n= Rotação (RPM) 

Vamos adotar neste exemplo, uma motorização que forneça 500 RPM. 

Vamos aos cálculos: 

 

Para visualizarmos estes números em km/h basta multiplicar por 3,6. 

Assim: 2,5 (m/s) x 3,6 = 9 (km/h) 
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Vc =
15 . 20 . 500

60 . 1000

Vc =
150.0000
60.000

Vc = 2,5 (m /s)

Vc =
Z1 . t . n
60 . 1000
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Importância das Rodas de Apoio: 

Um item que não deve ser omitido ou desconsiderado em projetos de veículos esteirados 

são as rodas de apoio ou rodas tensionadoras. Elas são utilizadas para dividir a carga do carro 

sobre o solo e com isso diminuir também o carregamento sobre os eixos. Isso permite ao 

protótipo levar mais peso sem danos às esteiras. Além disso, as rodas auxiliam o sistema da 

esteira a não sair do trilho, garantindo alinhamento. 

Quanto mais rodas forem usadas, melhor será o apoio da esteira. 

Revisando o projeto anterior, seria possível incluir uma roda extra nele, sem nenhuma 

necessidade de redimensionamento. Isso é possível pois para definir a esteira, bastam os 

pontos de mudança de direção, assim rodas extras não influem no cálculo da corrente. 
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Fig.09: Vista geral

Fig.08: Projeto com roda extra
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Seguem abaixo alguns exemplos de veículos de combate para ilustrar o uso das roda de 

apoio e suas diversas configurações. 
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M2 Half  Track Scout Car

Panzerkampfwagen II  

Panzer II

Ford 3-Ton 

M1918

Flakpanzer 38 

Anti-Aircraft Panzer 38

Fig.10

Fig.11

Fig.13

Fig.12
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Tensionamento da Esteira e Eixos Móveis: 

Todos os projetos anteriormente calculados retratam sistemas com eixos fixos, da 

mesma forma que em uma transmissão por correntes, onde a posição das coroas é conhecida 

e montada sobre uma base sólida. Porém, muitos sistemas do tipo tanque possuem 

amortecimento nas rodas de apoio, o que invariavelmente levará a uma mudança de posição 

das rodas, para cima e para baixo. Com isso elas irão abrir folga na esteira, que poderá 

facilmente se desengrenar do conjunto e vir a sair.  

Como evitar este problema?  

Uma maneira simples de resolver esta folga é montar um sistema de tensionamento na 

roda oposta à coroa motora, que manterá a esteira sempre esticada e sob carga. Quando as 

rodas de apoio subirem e abrirem folga na corrente, a roda tensionadora compensa esta folga 

se deslocando para fora, como ilustrado na figura (fig.14) . 

 

Neste desenho fica fácil de identificar os componentes, e entender como a roda 

tensionadora trabalha para manter o sistema esticado. Este é um conceito básico, e pode ser 

estendido e modificado de diversas formas para qualquer protótipo.  
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Fig.14: Elementos de tensionamento

Coroa motora Roda tensionadoraMola/AmortecedorRodas de apoio
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Posicionamento da Coroa Motora: 

Embora não seja uma regra, existem algumas recomendações quanto a posição da 

coroa motora. Vamos expor agora algumas boas práticas para isso. 

Coroa Motora Elevada: Veículos 

como as figuras 15 e 16 possuem a coroa 

motora longe do solo, isso é uma medida de 

proteção para evitar danos a elas, bem 

como prevenir impactos diretos ao eixo do 

motor. Mantendo a coroa elevada, quem 

sustenta todo o peso são as rodas de apoio, 

ev i t ando com i s so ca r reg amento s 

desnecessários ao sistema motriz. 

Coroa Motora Tocando o Solo: Muito 

comum em tratores e escavadeiras, estas 

máquinas possuem esteiras seguindo o 

modelo A, apresentado anteriormente, 

mas não dispensam as rodas de apoio.  

Neste caso, será inevitável a carga 

sobre o eixo da coroa e seu desgaste. Por 

este motivo, estas coroas recebem suportes 

bi-apoiados, aliviando a carga direta no eixo 

motriz. Veja que nas figuras 15 e 16 a coroa 

está em balanço, fixa apenas por um mancal 

na estrutura do veículo. Agora, nas 

máquinas 17 e 18, podemos ver que estas 

coroas possuem apoio duplo, sustentando 

melhor a carga sobre rolamentos dos dois 

lados da coroa, e impedindo que esta 

entorte ou angule, o que levaria a esteira a 

desengrenar e sair.  Veículos pesados com 

coroas no chão devem se atentar a este 

detalhe para evitar falha mecânica dos 

componentes da esteira.
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Fig.15 - Flakpanzer I

Coroa 
Motora

Fig.16 - Caterpillar D10 Dozer

Coroa 
Motora

Fig.17 - Allis Chalmers HD21 Dozer

Coroa 
Motora

Fig.18 - Escavadeira Hidráulica

Coroa 
Motora
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